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VOORREDE.

Bij bec" verschijnen van liet tweede deel mijner „Coleoptera Neer-

landica" wensch ik slechts te herinneren dnt ik ben voortgegaan, op dezelfde

wijze als bij de bewerking van het eerste deel, de nieuwste literatuur te raad-

plegen en daarbij de bevindingen van latere bewerkers van enkele moeielijke

groepen, zooveel mogelijk, aan het rijke materiaal, waarover ik kon beschikken,

te toetsen.

Eene aangename plicht is het mij , bij hernieuwing een woord van dank

te brengen aan de vele Nederlandsche Coleopterologcn , evenals aan enkelen

uit den vreemde, wier namen reeds in Deel I vermeld zijn, voor de mede-

werking aan mij verleend. Sedert ontving ik nog belangrijke bijdragen van de

Heeren j. C. Ceton en Drescher te Amsterdam, A. Reclaire en A. J. Zöllner

te Rotterdam, j. ter Meulen , J. en 1'. Tesch en H. W. van der Weele te

's Gravenhage, K. Dammerman, I.. V. joekcs en J. en B. Foppe Klijnstra te

Arnhem, Mr. L. H. D. de Vos tot Nederveen Cappel te Velp, J. B. Corporaal

en A. A. van Pelt Lechner te Wageningen , A. en Ji. van Tricht te Ginneken,

H. Schmidt S. J. te Oudenbosch (voorheen te Valkenberg (L.)) s"
•''^'^'S-

Padcberg S. j. te Valkenberg, alsook van de Belgische collega's G. Dumont

en j. Gérard te Luik en Prof. Dr. Aug. Lameere te 15russel; ook stelden

mi) de Heeren Conservatoren G. Severin te Brussel en Ludwig Ganglbauer te

Weenen, evenals vroeger, in de gelegenheid unica of zulke exemplaren te

bestudeeren, die voor de kennis van enkele moeielijk te bepalen soorten voor

mij van het grootste belang waren. Ook richt ik hier een woord van dank tot

Heeren Directeuren van Tcyler's stichting te Haarlem, alsook tot de Neder-

landsche Entomologische Vereeniging voor de geldelijke tegemoetkoming, die zij

aan het verschijnen van dit deel verleenden.

Mijnen uitgever gelukte het de galvano's der houtsneêfiguren , betrekking

hebbende op de Scolytidac in het bekende werk van Judeich en Nitsche,

van den tegenwoordigen bezitter Wilh. Parcy in Berlijn te koopen.

Ten slotte zij nog een hartelijk woord van dank gebraciit aan mijn vriend

Dr. H. J. Vcth voor de hernieuwde hulp, mij bij de correctie der proeven



IV VOORRED E.

verleend. Een woord v;in hulde aan de nagedachtenis van den onvergetelijken

F. M. van der Wulp, die bij de bewerking van Deel 1, met Dr. Veth, de

laatste revisies inzag, moge hier eene geschikte plaats vinden.

Moge dit gedeelte van mijn "werk even welwillend beoordeeld worden als

zulks met het eerste deel het geval was.

Den Haag, Maart 1903. Ed. EVERTS.
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S GRAVENHAAGSCiiE BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ

VOORHEEN GEBR. GIUNTA d'aLBANI.



VOORREDE.

Bij hec verschijnen van liet tweede deel mijner „Coleopcera Neer-

landica" wcnsch ik slechts :e herinneren dat ik ben voortgegaan, op dezelfde

wijze als liij de bewerking van het eerste deel, de nieuwste literatuur te raad-

plegen , daarbij de bevindingen van latere bewerkers van enkele moeielijke

groepen zooveel mogelijk, aan het rijke materiaal, waarover ik kon beschikken,

te toetsen.

Eene aangename plicht is het mij, bij hernieuwing een woord van dank

te brengen aan de vele Nederlandsche Coleopterologen , evenals aan enkelen

uit den vreemde, wier namen reeds in Deel I vermeld zijn, voor de mede-

werking aan mij verleend. Sedert ontving ik nog belangrijke bijdragen van de

Heeren J. C. Ceton en Drescher te Amsterdam, A. Reclaire en A. J. Zöllner

te Rotterdam, J. en P. Tesch en H. W. van der Weele te 's Gravenhage,

L. V. Joekes en J. en B. Foppe Klijnstra te Arnhem, iVIr. L. H. D. de Vos

tot Nederveen Cappel te Velp, J. B. Corporaal en A. A. van Pelt Lechner te

Wageningen, A. en B. van Tricht te Cinneken, H. Schmidt S. J. te Ouden-

bosch (voorheen te Valkenberg (L.)) en Aug. Padtberg S. J. te Valkenberg,

alsook van de Belgische collega's G. Dumont en J. Gérard. te Luik en Prof.

Dr. Aug. Lameere te Brussel; ook stelden mij de Heeren Conservatoren

G. Severin te Brussel en Ludwig Ganglbauer te Weenen, evenals vroeger, in

de gelegenheid unica of zulke exemplaren te bestödeeren, die vour de kennis

van enkele moeielijk te bepalen soorten voor mij vaï^ het rootste belang waren.

Ook richt ik hier een woord van dank tot Heeren Direci,>L. en van Teyler's

stichting te Haarlem, alsook tot de Nederlandsche Entomologische Vereeniging

voor de geldelijke tegemoetkoming, die zij aan het verschijnen van dit deel

verleenden.

Ten slotte zij nog een hartelijk woord van dank gebracnt aan mijn vriend

Dr. H. J. Veih voor de hernieuwde hulp, mij bij de correctie der proeven

verleend. Een woord van hulde aan de nagedachtenis van den onvergetelijken

F. M. van der Wulp, die bij de bewerking van Deel I, mee Dr. Veth , de

laatste revisies inzag, moge hier eene geschikte plaats vinden.

Moge dit gedeelte van mijn werk even welwillend beoordeeld worden als

zulks met het eerste deel het geval was.

Den Haag^ Nov. 1901. Ed. EVERTS.





Sub-orde VI. LAMFJ,I,ICORNIA.

XLIII. Familie LUCANIDAE (^Fig. 03).

Deze familie, welke voorn! in ile tropen rijk vcrtegenwo(irclig(l is, doch w;wrv:in slcelits een

6-tnl liiiro|icesclie genera, niet \veini;;e soorten, bekciul zijn, (nuiersclieiilt zich van ile naast verwante

Scaraba e iiiae i), vooral door tie gewoonlijk geknil;te2)

sprieten, van welke het ic lid (scaptis) lang steelvorniig

en de knots .^—7-lcdig ,^,), katnvormig gezaagd 4) is

(Fig. Ö3 1). Ook zijn de voorkakeii bij de mannetjes

der meeste soorten meer of minder verlengd en tot oji-

neniing van voedsel ongeschikt CP'o- '^3 ')• — f.icliaam

meestal meer of minder verbreed en vlak gewelfd, zeld-

zamer (Sin ode n d r in i_) lang, cylindervormig; bij liet,

niet in ons gebied voorkomende, gemis Acsalns kort,

gedrongen, ccnigszins aan liet Sca ra ba e iden-geniis

Trox lierinneiend. — Kop in 't oog vallend groot, wan-

neer nl. de voorkaken bij l.et $ buitengewoon ontwik-

keld zijn (o. a. Lncanns); bij Sinodcndroii $ WKZ
dnidclijkcii hoi uu. — Sprieten minstens zoo lang als de

kop, bij exotische vormen zelfs wel half zoo lang als

liet lichaam; lo-ledig, de knotsleedjes meer vast aaneen-

gesloten, onbeweegbaar en niet, zooals hij de Scara-
baeidae, als beweegbare blaadjes, welke aan de basis

vereenigd, zich waaieraelnig kunnen ontplooien. — Oogen
hetzij gewoon , of door eeiie lijst van den elypens ge-

deeltelijk of bijna geheel doorsneden. — Clypens bij de

Lucanini duidelijk tusschen de voorkaken tiitstekend.

Bovenlip hoorn- of lederachtig, onbedekt; met den

clypens, welke zelf weder een geheel met den kop
vormt, vergroeid; veelal iets naar onderen gericht, de

ruimte tusschen de voorkaken aanvullend; bij L uca n us

door cene voortzetting van den clypens bedekt. Voor-

kaken krachtig ontwikkeld, meestal uitstekend, zeer ver-

schillend gevormd, bij Lucanus gewciachtig, zonder

vliezigen zoom aan den binnenrand en zonder kauwvlak; bij de mannetjes veelal zoozeer ontwikkeld 5)

als hij geen andere familie bekend is. Acluerkaken zeer verschillend gevormd; hetzij de beide lobben

,

hetzij alleen de buitenste ontwikkeld, hoorn- of lederachtig, peiiscelachtig bebaard, vooral de buitenste,

welke, veelal verlengd, buiten den mond uitsteekt. Kin en tong altijd van elkaar gescheiden. Kin

hoornachtig, gewoonlijk zoo groot, dat zij de geheele onderzijde van den mond en ook de acluerkaken

bedekt, veelal in beide seksen verschillend. Tong vliezig of lederachtig, bewimperd of pcnseelachtig,

smal, .soms in twee smalle slippen gesideten (Lucanus, D orcns), soms hartvoriTiig (l'la t y ce r n s);

ook wel smal, driehoekig toegespitst en samengedruk: (Si n o d e n d ro n). Tasters matig lang; het 2e

lid der kaaktasters meestal verlengd. — Ilalsschild meestal niet tegen de dckschilden vast aansluitend,

zonder hoornen 6). — Schildje tainelijk groot. — Dckschilden het achterlijf gelieel bedekkend.— De

vleugels der Lucaniden (Fig. 64), evenals die der Scarabaeiden vertooiien, volgens Roger, als

inees: in 'toog vallend kenmerk, bij het voorhanden zijn van vele langsaders, cene grootc armoede

aan dwarsverbindingen, van welke, behalve de beide kleinen die in de area externo-media aan het

r.:!. I.

I. V
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1) Voliïfiis ÏVr/idc//' ZDudeil dv [, uc» Il ideii i*ii Scarabaeiden gfeils^iii.s aan elkaar vi*rw;iii

zi-dtile sub-urde (La ni el I icor nial inopen perekend worden. De under/uekin(;en van K Kult

aangetoond dat de zienswijze van XrrhuflJ' niet steeklioudend is.

:!i lïij de, boüfdzakelijk in de trojien v.Mirkoniende, suh-fani. tier Passalinae zijn de lieliaarde

lid (scapus) ia matig pruut, daaraan sluiten de overige leedjes, van welke gewoonlijk de laatste

3) Bij bel exoliscbe genus Syndesus Mae I.eay 7 ledig; bij de overige l.ii ra uiden :S— (p-l.-dig

4) Daarom Pecti nicornes genaamd.

5) lïij bet /nid-Ainerikaansube gemis Olii as ogii a tb ns Stepli. zijn de voorkaken mi,.'e\ zoo

Iiier ile elypeus zeer groot en vertikaal staande. Itij de snb-t'ain. der Passalinae, iiieesl.il gl;

gedrukte kevers, welke niet in ICuropi vei-legenwoordigil zijn, zijn de voorkaken in beide seksi

benevens een beweegbaie iniddeiilaiid voorbanden; ook is de kop meer in de breeille oiilwi

oneffen; balssebild ver van de deksebilden als aande, als bel ware gesleeld ; op div.en sleid sla

('•) Hij bel Znid-Oosl Azialistbe genus Maeroglla Ibiis Hope is liel lials-ebild aan weers/,ijcb-n V

; ZIJ

riili beli

n met i'eiis

ben eelner

poelen
i: kaniv

met ges.;i'

oniiig gezaa

lang als

llizig ZW:

,.„ gehjk

kkeld. de

al li.-l SL

bel liebaao

arte. van bo

en is bel k;

>or bullen .

Iiiblje,

loonien vo.i

lol eelie

duidelijk

, . 1,,., 1,,

gd zijn.

I ; ook is

ven plal-

iinvvh.k,

il kaol.-ll

I



XLIII. LUCANIDAE.

gewricht gelegen zijn, slcclits itc, van de vena interno-media tot liarc in de arca analis gelegen bijader

uittredende, korte zijtak steeds voorlianden is. Hij I.ncanus cerviis ligt liet gewricht iets voorbij

het midden; de vena cxterno-media is naar buiten slechts zeer Hanw concaaf"; de area externo-niedia

niet breed, in het basale gedeelte met

cene korte terugloopende ader van de

vena scapularis en eene lange, bijna de

basis bereikende van de vena cxterno-

media. In het topgedeelte der area

externo-niedia bevinden zich cenige

straaladers, als: van af het gewricht

(vanwaar de voorrand nog over

eenc geringe lengte hoornaclitig is),

eene tweemaal llaiiw gebogen bijader tot

nabij het uiteinde; tusschen deze en

den voorrand is de pigmenteering ster-

ker, doch laat tegen het gewricht een

langwerpig-nütvormig veld vrij. Midden
' ' 2 in de area externo-media loopt eene

'-•...._ _....-•' korte bijader, voor de eene helft in het
"3 basale-, voor de andere helft in het

... ,., VI 1 I I /. topoedeeUe; uit deze ontsjiringen als-
'^

dan twee, tot aan den toprand diver-

gcerende, takken. In de area intcrno-mcdia loopt, dicht langs de vena externo-media, eenc zwakke

bijader van af de basis tot op de hoogte van het gewricht en vcreenigt zich hier met baar topgedeelte.

De vena interno-media is gewoon gebogen, met .1 bijaders, van welke de beide eersten (als takken van

de vena cubitalis) in de area interno-media gelegen zijn, zonder de lioofdader of den achterrand te bereiken;

de .ie in de area analis als eene schnine dwarsadcr. De vena analis gewoon. De achterrand slechts

zeer flauw gelobd. — Prosternum tu.sschen de voorcoxae duidelijk en verheven (Lncanini),

of verzonken en zeer smalkantig (S i n ode n d ri n i). — Achterlijf met vijf stcrniten, bij Pla ty eer ns

nog een 6e stemlet. — Achtercoxac al of niet door eene voortzetting van het eerste stemlet gesclieidcn.

Alle coxae cylindervormig, sterk in de breedte geplaatst. Pooten (Pig. 63 II) meer of minder tot

graven of wegkrabben ingericht. Voordijen met eene haarvlck. Voorschenen gewoonlijk ceiiigsziiis

driekantig op de doorsnede, bij de mannetjes veelal verlengd, meestal tamelijk smal; op de bovenzijde

met of zonder lijsten of langsgroeven; aan den buitenrand met een verschillend aantal grootere ot

kleinere tanden, twee grootere aan liet uiteinde gewoonlijk vorksgewijzc met elkaar vergroeid. Achter-

schenen meer vierkant op de doorsnede; met enkele (3, 2 of 1), zeldzamer met vele, in rijen

gC|)laatste, dooniachtige tandjes, welke bij de wijfjes krachtiger ontwikkeld zijn dan bij de mannetjes;

zelden unihreken dezen, vooral bij mannetjes. Tarsen 5-ledig, gewoon. Klauwen gewoon , daartusschcn

met een meestal ver uitstekend, aan het uiteinde twee borstelharcn dragend, onycbium.

De meeste I.ucanidae zijn zwart of bruin, hetzij glanzig of dof, eenige exotische vormen

en onze inheemsche Platycerus caraboides met metallische kleuren of blauw; zij zijn meestal,

vooral op de onderzijde, lijn behaard; bij sommige exotische vormen i) met schubjcs meer ol minder

dicht bekleed.

De larven vcrtoonen veel overeenkomst met die der Sca rabae i da e; zij zijn lang, dik,

half-cylindervormig, gekromd, vetglanzig, kaaskleurig, doch vooral onderscheiden doordat het lichaam

in 't geheel geen of nagenoeg geen langere, dunne beharing vertoont, doch gedeeltelijk slechts met

bijzonder fijne, dicht staande, uiterst korte, opstaande of naar achteren gerichte borstelhaartjes bezet

is, en de anale opening overlangs en niet in de breedte geplaatst is; ook veriooncn de ringen geen

overdwarsc plooien. Kop hoornachtig, met een bovenlip. Voorkaken krachtig ontwikkeld; achtcrkaken

met twee, van wimpers of kleine doornen voorziene, lobben. Kaaktasters 4-ledig; kin met duidelijke

tong; liptasters 2-ledig. Geen ocellen. Sprieten 2) en pooten 4-ledig; met één enkelen klauw. Ikhalve

de kop nog 12 ringen, naar het schijnt soms 13 ringen, tengevolge der schijnbare of werkelijke

verdeeling van den laatsten ring. De 9 paren niet zeer groote , ccnigszins niervormige stigmata zijn

verdeeld over den eersten tlioracaalring en de eerste 8 achterlij fsringen. Zij leven achter schors, in

molm of in rottend liout, zoowel van doode als van zieke hoonien en verpoppen meestal in een

omhulsel uit hoiitknaag.sel vervaardigd.

De kevers zwermen meestal 's avonds rond en voeden zich met uitvloeiende sappen van boomen

of leven in afgestorven liout; overdag zitten zij meestal verscholen ouder gevelde boomen; van

I.ncanus cervus werd ook beweerd dat zij andere insecten en ru|isen zouden verwonden om het

bloed op te likken. De mannetjes .schijnen over het algemeen talrijker te zijn dan de wijfjes. De

wijfjes graven zich diep in het hout om eieren te leggen.

1) Bij licl lltaiiliaansclii' bciiiis l'lml iilulu s Mar l.rav, vooral Ijij hel <?. Im^mIhiIhI. up dr oinl«r/,ijili' ihi'iT ciiin cip lii'

lioVfll/.ij(ltr.

:ï) Itij dr larven dt-r nii-l in Kiimpa v.Tl.-p.-nwuordind»- siih-l' diT Passalina>' /ijti d»* sprirtfii H-lcdip rii li.i %• poiiU-n-

naar /.i'i*r verkurl.



XI.III. LUCANIDAE. — I. LUCANUS. 3

Overzicht der Tribus.

l'rostcrmim tussclicn de vodiro'^ne cliiidelijl; cii verheven. Acluerci)x:ie door eeiie voortzetting

van het ceryte sterniet seseheiden. Sprietkiiots 4- 6-ledig. I,ich;i;un meer of minder verbreed

,

vlal; gewelld. . . . '. '• Lucanini.

Prostcrninu tusschcii de vooreoxac vcrzonl;en, zeer smal l;antig. Aclitercoxac niet door cenc

voortzetting van het eerste sternie: gescliciden. Sprictlinots ;,-ledig. Licliaam l;nig, eylinder-_

^.Q^l„i„ H. Sinodendrini.

1. Trilnis Lucanini.

1 Oooen gedeelteliil; o t' bijna gelieel door cenc lijst van den clypens doorsneden. Aehtcrlijl met

5 sternitcn. Mesosteriuim tiisschen de iniddelcoxae breed. Ilalssehild niet tegen de dcl;sc\iilden

vast aansliiitbaar -

Oogen rond, niet gedeeld. AehterlijK met een klein bijkomend 6e sterniet. Mcsostcrnum tiisschen

de middelcoxae smal. llalssehild' tegen de deksciiilden volkomen aansliiitbaar. Sprietknots

A-ledi«. Tarsen gewoon behaard. Voorkaken bij het J' iets grootcr dan bij het ?.
°

s. Platycerus.

2 Oogen hoogstens tot op de hcll't doorsneden. Bovenlip door eenc voortzetting van den clypeus

bedekt. Voorschenen op de bovenzijde zonder lijsten of langsgroeven. ïarsleedjes op de

onderzijde aan het uiteinde lijn geelviltig behaard, over het midden gegroefd; liet eindlid

met eene viltig behaarde langslijn. I5ij het <? de voorkaken meer of minder sterk vergroot

,

geweiachtig; ook de kaaktastcrs verlengd !• Lucanus.

Oogen grooteiideels of bijna geheel doorsneden. Rovenliii onbedekt. Voorschenen op de boven-

zijde met eenigc lijsten en langsgroeven. Tarsen op de onderzijde lang geel-, het 3e en 4e lid

meer in twee bundels behaard; het eindlid op de onderzijde kaal, voor liet niteinde met een

haarbnndel. Voorkaken bij het ^ slechts matig grooter dan bij het $ .... 2. Dorcus.

II. Tribus S 1 NOD K N nR 1 N I.

Bevat slechts het genus 4- Sinodendron.

I. Tribus I, UCANINI.

1. Liicauus Scopoli, L. (Fig. 03) ').

(Platycerus Cat. v. lleyden, Reitter en VVeise.}

Sprieten \o-ledig
,

,i:;ehniki ; het \c lid (scapus) zeer hiii,ir, vooral hij het t?; met

kamvor»ii;j^e knots , van -welke het aantal bladachtij^e leedjes 4 tot 6 {bij onze inheemsche

soort 4) bedraagt. Bovenlip smal , tussehen de voorkaken neer,i,%'bo,t,'en , door eene voort-

zetting van den clypeus bedekt. Voorkaken, evenals de kop, bij het i (althans bij onze

inheemsche soort) naar verhouding buitengewoon groot, deiworkaken geweiachttg ; bij hel

5 de kop van normale grootte en de voorkaken klein. De binnenlob der achterkaken kort

,

de basis der lange, smalle, penseelachtig behaarde buite.tlob nauwelijks overschrijdend.

Kaaktastcrs bij het S bijzonder lang. Kin breed, de achterkaken bedekkend. Tong smal

,

hoornachtig, in twee smalle, aan de binnenzijde behaarde, slippen gedeeld. Oogen rond

,

gewelfd, hoogstens tot op de helft door eene smalle voortzetting van den rand van den

clypeus doorsneden. Halsschild niet tegen de dckschildcn vast aansluitbaar ; aan den

voorrand dicht bewimperd. Prosternalc voortzetting tussehen de vooreoxac stomp kegel-

vormig eindigend. Voorschenen bij het <? veel langer en smaller dan bij het 1 , in beide

seksen op de bovenzijde zonder lijsten of langsgroeven , aan den buitenrand met verspreide

tandjes; bij het ? korter, brceder en aan den buitenrand krachtiger en stomper geland

,

daardoor tot graven geschikt. Achterschenen verschillend , bij onze inheemsche soort op

de buitenzijde met drie doornachtige tandjes. Tarslecdjes op de onderzijde, aan het

uiteinde
, fijn geel viltig behaard, over het midden gegroefd ; het eindlid tnet eene viltig

behaarde langslijn; onychium met twee borstclharen. — De soorten van dit genus leven

1) Dp iiU'fsU' uuJiTC >uliri|v.<rs . ouk (icall'niy . lieiigcn den ii;iaiii I' I a t y ci-iiis. dcji 11 .V.);m/;' i;:ir Jrri nj:uii I.ii.anus

wrlki' uük düor Linjlt' in zijne blere werken werd iiigi-vuerd; reeds IHin'ntn (ïebrnikle di-ii nüiiiu l.ucniius.
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vooral in eikenbosschcn , waar de larve/t zich in vertnolmd hout oitlwikkeleju De kevers

zitten overdag aan uitvloeiende sappen van eiken , of onder gevelde boomen en groote

losse stukken schors. — De ontunkkeling van L. cervus is door KOsel , de larve en

pop nog door Schiödte en de geheele levensgeschiedenis door Mélise, von Fricken en

Planet beschreven. — De larve van Lucanus cervus wordt meer dan $o mm. lang,

is dik, cylinderrond , onge7'eer vijfmaal zoo lang als breed, kaaskleurig , vetglansig

,

op de bovenzijde , vooral op de middelste ringen, met bijzonder Jijne, dicht staande, uiterst

korte borstelhaartjes bezet; het lichaam bestaat, behalve de kop, uit 13 ringen, welke

niet als bij de Scarabaeidae van overdwarse plooien voorzien zijn ; bovendien bevinde/i

zich een eerste paar stigmata op den eersten thoracaalring , een 2e paar op den eersten

achterlijfsring , terwijl de overige 7 paar op de volgende ringen voorhanden zijn; de

stigmata zijn kleiner dan bij de Scarabaeidae. Kop smaller dan het lichaam;

geelrood met zwartbruine voorkaken. De eerste thoracaalring vertoont aan weerszijden

slechts eene geringe aanduiding van het roodbruine vlekje dat zeer duidelijk is bij

de larven der Dynastinen en Cetoniinen onder de Scarabaeidae. .Sprieten

zoo lang als de voorkaken
,

^-ledig ; het 4e lid klein, toegespitst. Kaaktasters 4-, lip-

tasters ^-ledig. Poolen krachtig ontïcikkeld
,
4-ledig , oranjegeel, met één enkelen klauw.

Jong zijnde kan de larve zich strekken , later ligt zij gekromd , doch keert zich van de

eene zijde naar de andere.

Van de 4 Europecsche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, ccnigsziiis matglanzij;; de dekschildcn kastanjebruin, bij het 5 veelal donkerder. Schildje

aan de basis bestippeld, niet eene flauw verheven niiddellijn. Dekscliilden lijn en zeer dicht

besti|i[)eld , bij het $ VDoral duidelijk, lijn rimpelig. Onderzijde fijn, kort, grauw behaard;

de haarzoom aan den voortand van het lialsschild, benevens eene haarvlek op de voordijeii

goudgeel. Sprietknots 4-ledig i)- — I^ij groote mannetjes is de kop veel breeder dan liet

halsschild, ongeveer zoo breed als de dekschildcn, diclit en lijn, rimpelig bestippeld, zeer

lijn grauw behaard. Voorhoofd, behalve van achteren in het midden , niet eene boog opstaande

kamige lijst aan den omtrek, welke aan de voorhockcn tandvormig uitspringt. Clypcns

vertikaal afvallend, tusschcn de voorkaken gewoonlijk kastanjebruin. Voorkaken ongeveer
zoo lang als de dekschildcn, geweiaclitig; aan de basis naar buiten-, aan liet uiteinde naar

binnen gebogen en tevens naar onderen gekromd; kastanjebruin; aan bet uiteinde gevorkt 2),

aan den binnenrand, vóór het midden, niet een grooten tand; daarvoor en daarachter met
fijne kerftandjes; aan de basis op de onderzijde nog een kleinen tand. Halsschild met iets

opgerichte, stompe acbtcrlioeken; met eeiie onduidelijke verdiepte langslijn. Bij de kleinere

nianneijes (de vorm cnpreoUis Fuessl.) is de kop kleiner, zoo breed als- of iets smaller

dan bet halsschild en ook smaller dan de dekschildcn; de lijsten om het voorhoofd zijn minder

scherp of ontbreken nagenoeg geheel; de voorkaken ongeveer bet J of de helft van de lengte

der ileksdiilden, slechts weinig of niet naar onderen gekromd; de grootere tanden zijn minder
ontwikkeld, terwijl de kerftandjes aan den binnenrand sterker uitkomen en de groote tand

daartusscbeii zich eindelijk ook als een der kerftandjes voordoet. — Bij het $ zijn kop en hals-

schild onbehaard. Kop veel smaller dan het halsschild, zeer dicht rimpelig bestippeld, aan den

acliterrand glad. Voorkaken klein , over elkaar gebogen , met twee , cenigszins stompe , tanden in

bet midden. Halsscliild in 't midden lijn-, aan de zijden dicht rimpelig besti|)pcld; de zijrand iets

achter het midden stompboekig; de achterhoeken stomp, l'ooten korter en krachtiger ontwikkeld

dan bij het ^•, voorschenen aan den buitenrand met krachtige, meer of minder stompe
tanden. Bij groote wijfjes de dekschilden gewoonlijk zwartbruin, bij de kleineren (de vorm
capreolus Fuessl.) kastanjebruin 3). Lengte bij de grootste mannetjes 50 mm., bij de

kleinsten 27^ inra. (zonder de voorkaken); bij de grootste wijfjes 41 mm., bij de kleinsten

26J mm. Deze onder den naam van „vliegend hert" bekende kever leeft in eikenbosschcn

der diluvialc streken, o. a. niet zeldzaam in de Soercnsche bosschen op de Veluwe, waar
bijzonder groote exemplaren voorkomen; ook bij Venlo en in de omstreken van Maastricht.

Op sommige plaatsen treft men uitsluitend de kleine vorm capreolus aan, o. a. bij Mook,
Nijmegen en lircda. Ook werden enkele malen exemplaren gevangen buiten de eigenlijke

woonplaats, o. a. bij Rotterdam en Vlissingen. De wijfjes worden over liet algemeen minder

Il ni| /iiiil-l'.urüpri'sclii' varifleilen uuk wi*l '^- vu lï-ledin-

i) In /.iii'l-r,iirui>!i kuiiifii vurieti'itcii voi»r . liij wt'lkc l»'l iiili-iiidr riicl (ïüvorkl is.

3j Ilij i't'Df duur lltrbsl al» anni^iT b<-.scliri>vi'ii nlwijkiii^, vi-i'liHtii>'ii dt- vuurk:tki'ii a;iii do lin^is di'n ({i'wuni-rl vuriu nis bij li)-t

wijrj<-. dui'li beziUell bi'ideii t'i'll aiiilli.'*niïM>l nU bi) di- iiiatiiii'lijkr vnurk;ik*-ii , dt-^o zijn slfrrlits WL'iiii^' laiitfLT dan dt- kup, rt-clit

vouriiilsU-kcnd. eeni(;szitis u|iK''blazfii , aan de ltiiiii'-n/.ijdL- naar lii-l ulli-iridi' int't een aantal srlicr|>r kiTl'tandji-s ; liclil ruud-

hruiii. In Iti't Iti-rlijn.scbe Musrnin wurül ren lierrnai'liruditisuli cst'injdaar bewaard, dal links inatnit-lijk, nrlils vrunw<dijk is.
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talrijk waargcnoincn dan itc nianiKtjcs, volgens Conielius met eene vcrlioudii)); van 1—4.

Op warme zomcravi>iulen , vooral van liall' Juni tot halt' Augustus, onmiiKlelijU na zonsonder-

gang, vliegt zij gedurende korten tijd, of 'wanneer liet zeer warm geweest is en onweder-

aclitig wordt, veel langer, met sterk 'gegons, tengevolge van de beweging der vleugels, en

nagenoeg in vertikalc liouding oui de toppen der liooinen. Vooral treft men ze in holle , vochtige

wegen, waar de wortels der lioonieu uit den grond komen. Het J vliegt minder dan het i
en zit niccr op de hoomcn. C.edurendc den paartijd vechten de mannetjes lievig met elkaar,

wat te bespeuren is aan de diep ingeknepen wonden die men dikwerf aan de dekscliilden <j(

andere declen van liet lichaam ziet aaugchracht. - De larven leven in den met aarde verinciigder,

molm van oude eiken i)» waarin ook de eieren gelegd worden. Zij schijnen 506 jaren

noodig te hebben alvorens volwassen te zijn. Volgens vun Frkkcii zmi zulks in het 5e jaar

plaats hebben, terwijl de kevers in luni van het"6e jaar uitkomen en na verloo|) van een

maand onaeveer sterven. Dom' gebrek aan voedsel worden vele larven niet bijzonder gr
^ ... . _ • ; „.. I I ,.1

Om te verpop|)cn maken de larven eene groote stevige, ruime cocon van houtkiiaagsei, ter

grootte van een kippenei, welker holte bij het <^ veel langer dan bij het J is, daar de mannetjes

met Inmne groote voorkaken daarin [ilaats zouden hebben, aangezien de kevers na volledige

ontwikkeling nog geruimcn tijd in hunne cocons verblijven; op de binnenzijde is deze cocon

zeer glad <• cervu. L.

2. Dorcus Mac Leay.

Sprieten gebroken ; met zeer smalle, kamvormige ,
^-ledige knots, wier ie lid korter

dan de overigen is; het 2e en ^e knotslid aan liet uiteinde-, het cindlid geheel behaard.

Bovenlip duidelijk , breed, hoornachtig. Voorkaken iveinig uitstekende , met scherpen top en

daarachter met grootere en kleinere 'tanden ; bij het $ slechts matig grooter , krachtiger

ontwikkeld. Acliterkaken lioornachtig , smal, penseelachtig behaard; de binnenlob bij het %

aan het uiteinde met een hoornhaakje. Kin groot en breed, de motidopening van onderen

geheel bedekkend. Tong in t^vee smalle, hoornachtige, behaarde slippen gedeeld; door

de kin bedekt. Oo^en grootendeels of bijna geheel door eene lijst van den elypeus door-

sneden. Halsschild niet tegen de deksehilden vast aansluitbaar. Mesosternum tusschen de

middelco.xae breed. Achterlijf met 5 sterniien. Voorschenen in beide seksen tamelijk

smal, aan de buitenzijde met vele tandjes , op de bovenzijde met eenige lijsten en langs-

groeven. Aehterschenen , doch naar gelang der soorten verschillend
,
getand. Tarsen op de

onderzijde lang geel- , het ^e en 4e lid meer in twee bundels behaard ; het cindlid op de

onderzijde kaal\ voor het uiteinde met een haarbundel ; onychium duidelijk. Bij het

$ de kop brceder , met veel breederc bovenlip, breedere kin en veelal mei minder

dichte, diepe sculptuur dan bij het j.

Van de 3 Europeesche soorten komt i in Nederland voor 2).

Zwart, het $ dof, het % eenigszins glanzig. Bij krachtige mannetjes de kop ongeveer zoo

breed als het halsschild, evenals het halsschild uiterst lijn gechagrineerd en lijn verspreid

bestippeld. Bovenlip breed, van voren recht afgesneden. Voorkaken iets korter dan de kop,

"ebooen, met gewonen top en in 't midden een opwaarts en naar binnen gericliten , stompen

tand." Halsschild ruim zoo breed als de dekscliilden, lijn en verspreid-, aan de zijden dichter

en iets kraclitiger bestippeld. Deksehilden iets grover, zeer diclit, eenigszins rimpelig-, vooral

bij het $ hier en daar in weinig duidelijke langsstrepen bestippeld^ Voorschenen in beide

seksen met vele tandjes.— Bij het % de kop smaller dan het halsschild, behalve de schedel

zeer dicht en grof bestippeld; bet voorhoofd in het midden met twee kleine, dicht aan-

eenstaande gladde bultjes. Bovenlip veel kleiner, iets uitgerand; bovenkaken zwakker,

voor het uiteinde met een kleinen tand. Halsschild zeer dicht en grof-, op het midden

iets meer verspreid bestippeld. Deksehilden even zoo dicht en iets sterker dan bij het $
bestippeld. Middel- en aehterschenen aan den buitenrand, achter het midden , met een krach-

tiger ontwikkeld doorntjc dan bij het $. — Kleine mannetjes naderen in habitus meer de

wijfjes, vooral door de sterkere- en op kop en halsschild ook dichtere bestippeling; ook zijn

de voorkaken kleiner en de iniddemand is slechts weinig aangeduid of ontbreekt bijna geheel.

Lengte 17- 24 mm. (zonder de voorkaken). Kevers en larven in vermolmde eiken en beuken ,

ook wel in wilgen. Gemeen in de omstreken van Maastricht, vooral in Juni en Juli. Ook

eenmaal bij Rotterdam en Nijmegen. Ik bezit een exemplaar dat, met verlies van eenige

1) Weise vond de larven in lueiiifïlf in junpe slainnielji-s v:in I'o|iuliis li;i K;i ni i ti'i a .
itii^;<MTr -i nicI'T Imut;; zij

den niergkoker en de daaraan grenzende Innildeelen geheel uil.

i) Dit genus is vooral njk vertegenwoordigd in de iroiieu.
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pootcn, levend langs liet Sclicvcningsclic Kanaal in Jinii op den grond werd aangetrolïcn;
van een voorkomen van deze soort in de dninsircck is overigens nicis lieUcnd. De larve is

beschreven door Rat:cbiirg, Miilsaiit, Perrh en Sdtiöillf, de pop ook door SciiiinSlc en
de licelc levensgeschiedenis door Pliiiict (J dania Muller) i. parallelopipedus L.

3. Platjcenis Cleoirioy, Lalroille.

(Sys t en occ r us Wcise.)

Spruten .i;ebroken ; met kamvormige , ^-ledige knols , wier \c lid bij imze inheemsche
soort \) korter dan de overige leedjes , smal en glad, bij hel $ nog kleiner dan bij het
i is, de overige 3 leedjes geheel behaard. Oogen rond, niet gedeeld. Kop bij het i
breeder dan bij het j. Voorhoofd in beide seksen diep nitgerand. Bovenlip, tusschen de
roorkaken, afivaarts gel'Ogen , smal, lederachtig. Voorkoken vooruitstekend, korter, bij

groote mannetjes weinig korter dan de kop ; bij het i iets grooter dan bij het ? ; aan
den buitenrand iets verdikt ; aan de basis van binnen met een tand , 'welke bij het S
grooter en dubbel is. Achterkaken met t^vee lederachtigc , korte , driehoekige lobben ; de
binnenloh met een kortereii-, de buitenlob tnet een langeren penscelachtigen haarbundel aan
het uiteinde. Tasters vrij lang, de kaaktasters 4-, de liptasters ^ledig. Kin den mond
van onderen bedekkend. Tong zeer klein, hartvormig. Halsschild tegen de dekschilden
volkomen aansluitbaar ; bij het <? ongeveer zoo breed als de dekschilden , bij het ? smaller.

Mesosternum tusschen de middelcoxae smal. Achterlijf met een klein bijkomend , veelal

geheel teruggetrokken, de sterniet. Poolen slank , de voorschenen S7nal , aan den buitenrand

fijn gekorven en met enkele tandjes ; aan het uiteinde met Itcee iets grootere tanden.
Achterschenen , bij onze inheemsehe soort, gewoon, bij de niet in ons gebied voorkomende
r. spinifer Schauf. aan den buitenrand met een doornachtigen tand. Bij het ï de
middelschcnen soms aan den buitenrand met een fijn middentandje. Tarsen gewoon behaard;
onychium duidelijk.

Van de 3 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Deze soort is zeer veranderlijk in klcnr, vooral hij het 5; onderzijde en pooten zwart, in

welk geval de bovenzijde staalblanw, violctachtig, grocnachtig-hlauw, bronzig of groen-
aclitig-bronzig fab. c. chlorizuiis Dalla Torre en viridis D. T.) is, zeer zelden geheel zwart
(•ah. c. diabolus 1). T.), ofwel (alleen bij wijfjes') de pooten en inecr of minder de onder-
zijde rood, in welk geval de bovenzijde meestal violctachtig, of ook wel staalblauw, blauw-
groen, hronzig-grocn of bronzig is (var. riijipcs Ilerbst). Kop en halsschild vrij krachtig en
tamelijk dicht hestippeld; de dekschilden dicht in rijen hcstippcld, over liet midden ccnigs-
zins dwiirsrimpclig. De onderkant van den biinienrand der vourkakcn hij het ^ vc»pr den
dubbelen basaaltand, van af het midden tot aan het uiteinde, getand. lliKscliild ongeveer
tweemaal zoo breed als lang, naar de basis iets meer dan naar voren versmald; niet scherp
gerande zijden en sclier]) aangcdi'ide , rechte achterhoeken. Lengte y - 145 mm. (met de kaken).
In Mei en Juni, vooral in cikenbosschen; de kever verblijft in Maart en Ajiril onder mos
en vreet daarna aan de jonge knoppen van eiken en essclicn. De larve leeft in dood lioiit

van allerlei loofhoornen, als beuken en esschen, doch ook wel van dennen; zij verpopt in

het laatst van juli. De kevers, welke in de tweede helft van Augustus uitkomen, blijven
in hun popluilsel tot aan het volgend voorjaar. Vrij gemeen in de grensprovinciën en Zuid-
Limburg; ook eenmaal bij den Maag. De var. riifipes vrij zeldzaam. ... i. caraboldes L.

n. Tribus S i N o i) en nai N 1.

4. Siiiodeiidroii IIlIIwIo

Lichaam lang, cylindervormig. Sprieten kort, gebroken, lo-ledig ; met yledige

,

kort gezaagde knots, 7vicr leedjes wig'i'ormig zijn. Oogen niet gedeeld. Bovenlip kort.

Voorkaken klein , eenigssins opgericht , met gewonen top ; in beide seksen nauwelijks
buiten den voorrand van den kop uitstekende. Achterkaken met eetie enkele , lederachtige

,

aan het uiteinde en aan den buitenrand gebaarde lob. Tasters vrij kort ; de kaaktasters

4-, de liptasters 3 ledig ; het eindlid der liptasters eivormig. Kin smal , bultig ; de met

1) Bij de in Spanje vuurkomendu 1'. spinil'cr Scliauf. niet verkürl.
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elkaar vcr^i^roeiik /as/crdra^:^'c-rs der lipfasters daarvoor ,i;-ej>laa/si ; i/e k/eiiie , i/rie/ioe/a^'f

,

zijdelin^i^s ^i^eeoi/iprimcerde tong daaronder nai^enoet; X'erlwrxen. Proslernum tiisschcn de
voorcoxae verzonken , zeer smal kantig'. Achterlijf kort , met een 6^- stemlet. Poolen kort

,

krae/itl,!^' ont7vikkeld ; de voordijen met cene x'e/e , zljdeaclitljfc kaarvlek , de voorschenen aan
de buitenzijde sterk gezaagd : de lniitcnzijdc der achterschcncn met twee rijen doorntjes.

Tarsen vrij kort ; het onychinm niet uitstekende. Bij het cf draagt de kop een meer of
minder lange, achteriaaarts gebogen hoorn, welke bij het ? als een spits bultje is aan-
geduid ; bovendien is bij het <? het halsschild van voren van eene gerande, doffe, vlak
uitgeholde , halfcirkelvormige ruimte 7'oorzieti , wier achterrand in het midden een bultfe

en aan weerszijden eene bultige verhevenheid vertoont ; bij het 2 is slechts een flamce
indruk voorhanden , 'welke van voren drie langwerpige , bultige verhevenheden vertoont.

De ecnige Europeesche soort komt ook in N'ederland voor.

Glanzii; zware, de lickscliihicn liij iiiczuiiclLTiiig tioiiker kastnnjehruiii; het aclitcrlijl' siiiiis rood-
liriiin; sprieten roodacluig. Halsscliild zoo lirccd als de dekscliililun , liij grootere mannetjes
ook wel iets breeder; liet ingedrukte gedeelte, evenals de kop, liij liet f, fijner en meer
verspreid bcstippeld dan de rest van liet lialsseliild; de acliterhiicken afgerond. Dekseliilden

met, hier en daar in rijen staande, iiavelstippels en onduidelijke langsgroevcn , bovendien
eene breede naadgrocl'. lÜj grootere mannetjes is de hoorn op het voorhoofd ongeveer
zoo lang als de kop, van achteren aan weerszijden roestklenrig gebaard. Rij kleine man-
netjes zijn kop en halsschild dichter en sterker bcstippeld, de hoorn kleiner en weinig
gebaard of kaal; slechts eene iniddciistrook van het halsschild glad. Mij het 5 zijn kop en
halsschild dicht, navelachtig-, gedeeltelijk ineenvloeiend bestip|ield; lialsscliild inet gladde,
btiltig verheven niiddellijii, aan weerszijden van voren met een llanwen indruk, welke van
achteren en van buiten ook door eene gladde lijst omgeven is. Lengte iiJ — 14 mm. Deze
soort ontwikkelt zich nit dood bout van loofhoornen, als: a|)pelboomen , elzen, wilgen,
esscben, enz.; liet is een nachtdier, dat vooral in fnni en (iili voorkomt. Niet zeldzaam in

de onisttekcn van Maastricht; ook bij Amersfoort. In lielgic o. a. in het „bois de la Cambre"
bij Brussel, met de larve, in beuken 1. cylindricum L.

XLIV. Familie SCAR ABAEIDAE.

Deze zeer natniirlijke, onder den naam van „Bladsprietkevers" bekende familie, welke vooral
in de tropen buitengewoon rijk vertegenwoordigd is, munt bijzonder nit door den grooten rijkdom
in vormen, de groote verscheidenheid in kleuren en de meest opvallende tegenstelling in de afmetingen,
daar aan den eeiien kant soorten van slechts i\ mm. voorkomen, aan den anderen kant de meest voln-

mineiisc vormen, die onder de kevers bekend zijn; sommige tropische soorten zijn ware reuzen, bereiken
ongewone afmetingen en zijn tevens de zwaarste cii plompste onder de insecten 1); overigens vcr-

toonen zij groote overeensteniniing, zoowel in uitwendigen als in inwendigen bouw, alsook wat het

maaksel der larven betreft. — Het meest opvallend kenmerk is de bouw der sprieten (Fig. 66 en 67);
deze zijn kort, altijd onder den rand der wangen, in eene groef aan de zijden van den kop, inge-

plant; meestal 10- of 9-ledig, zelden 11- (G e o t r u (i in i), of slechts 7-2) of 8- (o. a. O n i ti ce 1 1 ns,
Sisyplius) ledig; bijna recht; liet ie lid (scapiis) meer of minder gestrekt, altijd langer dan bet 2e,
doch overigens vrij kort en dik, veelal met haren (poetsharen voor de oogen) bezet; de laatste

lecdjes vormen eene knop- of waaiervormige knots, welke in den regel 3-ledig is, doch bij uitzondering
uit 4, 5 3), 6, 74) of zelf 8 5) lamelvorinige leedjes kan zijn samengesteld; het is lioofdzakelijk in

de tribus der Melolonthini dat liet aantal knotsleedjes het grootst is. lÜj het aaneensluiten blijven

de zijranden der lamellen van de knots vrij en zichtbaar; zij zijn alsdan te vergelijken met de bladen
van een boek en vormen de echte ^^doorbladerde" knots (Fig. Ö7); in vele gevallen echter neemt
het ie alsook bet 3c lid, met eene binneinvaartsclie uitholling, bij wijze van een voorste en een
achterste deksel, bet 2e lid in zich op, waardoor de knots de gedaante beeft van eeii biconvexe lens.

Terwijl de knotsleedjes steeds bewegelijk zijn, is bij de Zuid-Euiopeeschc genera Glaphyrus en
Ampliicoma de knots als bet ware een vast geheel. Soms is bet aantal knotsleedjes in de beide

1) 7.00 o. a. df iiuitjnftji's dfi- It wi ji> I i ii e ii-pi-iii-ra : Ilyna>t,-3 hirhy , Meyasu iny Kirliy, (vli ;t K-iiso ma Hope en hel

genus Guli.ltlius Lainarck.

2) O. a. bij de penera Kinph au ia I'^r. uil Madapascar eii Nepyli.s Fr. uit Tasiuaiiie.

y) 0.0. bij de /uid-Kuropeesebe genera I'aebypus l.atr. en Pacbydeiua Ca.steln. Bij bet Nieuw-Hollandscbe genus

Dipbyllucera Wliile is de 5-bIadige knou bij liel (? biug uilgelrukki-u eu aau den adilerrand van eene rij lange, deels

gewone, deels gespleten wimpers voorzien.

4) O. a. bij liel Zuid-Europeescbe genus Klapboeera (ieiie.

'S) ü. a. bij bel O.-Illdische genus Megisloph y 11a Burni.
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seksen ceiier suurc versihillcml, o. ;i. liij de Melu 1 o n t li i n c ii-geiicra M elo I n lulia, 1' n I y pli y I In

eii Aiioxia, waar liet aamal Unotsleeiljcs liij liet g 5^7, l>ij liet J 4 — 6 kan bedragen; ook bereikt
ik sprictknuts bij de mannetjes der eerste twee genoemde genera ctne biiiiengewonc grootte in

verhouding tot die der wijfjes. Bij uitzondering zijn enkele kiiotsleedjcs in anderen opgenomen, zoo
o. a. bij bet in Zuid-Oostelijk Iviiropa voorkomende genus Letbrns Scop., waar liet ie knotslid
lioornaclitig en glanzig is, terwijl de twee dolle cindleedjes daarin gcsclioven, en op bet al'gckuotie

eindvlak als ringen zichtbaar zijn; dit is dan een „omhidde" eindknop. De sprictknots is hetzij geheel
dol', stof-lijn en viltig behaard (bij de meeste Co prop hagi nae i)), ol' wel evenals de rest der
sprieten kaal of slechts spaarzaam behaard en glanzig (Me 1 olon ili inae); veelal zijn de lanicllcn der
sprietkiiots, op de binnenzijde, als een zeef doorboord en daarover van een dnn vlies voorzien , wat
als rcid;orgaan schijnt dienst te doen; door de lamellen uit te spreiden kunnen deze kevers des te

beter door den reuk waarnemen. — ICop met het aclitergcdeclte dikwerf tot aan de oogen in het
lialsschiid verzonken, gewoonlijk met duidelijk uitstekende wangen. Clypeus meestal door een naad
of eeiie dwarskiel duidelijk van het voorhoofd gescheiden; zeer verschillend in grootte en gedaante,
veelal van voren verbreed en de vliezige voorkakcn geheel bedekkend (Apliodiini, Coprini), of
minstens het uiteinde der hoornachtige voorkakcn onbedekt latend (o. a. Gcotrnpini); bij uitzon-
dering verlengd, soms zelfs zeer sterk 2); aan de zijden, vóór de sprieten, al of niet duidelijk

uitgerand, waardoor de inplanting der sprieten van boven zichtbaar of bedekt is. — Oogen bij de
in den grond levende Copro]) ha gi ui door de wangen meer of minder diep doorsneden (niet bij

Trox, bijna niet bij de Acgialini, tot aan de helft bij het Zuid-Knropecsclie genus Holboceras,
bijna geheel bij de Coprini, geheel bij de meeste G eo t r u p in i); zij puilen het meest uit bij de
in dcii zonneschijn op bloemen levende soorten.

Monddeelen verschillend gcvor.nd, bij uitzondering (bij de van vloei- of weeke stolVeii levende
soorieiO voor een deel gereduceerd, liüvenlip hoornachtig of vliezig; in het eerste geval meestal
duidelijk zichtbaar en gewoonlijk aan de binnenzijde van twee zijstukken (de paracliilien) voorzien,
welke daarmede vergroeid zijn en zich als een bewimperd gedeelte voordoen; is de bovenlip vliezii;,

dan is zij onder den clypeus verborgen en daarmede vergroeid (Seri ca), in de plaats der paracliilic-n

vertoonen zich alsdan twee wimperrijen. liij de Melolonthini is de bovenlip dik , lialvemaanvormig,
vertikaal onder den cly|ieus gelegen, met de iiitranding naar onderen gericht; naar bet schijnt is

deze inrichting geschikt om den rand van een blad te vatten en bij het afknagen in de goede richting

te honden. Voorkakcn meestal hoornachtig, met een kauwvlak aan de basis en een meer of minder
vliezigen, zelden lederachtigen zoom aan den binnenrand, welke laatste bij de M el olon th in i 3)
ontbreekt; bij de Coprini en de A])liodiini zijn zij :;eheel vliezig; bij de Dynastini bladachtig
verbreed en opwaarts gebogen, veelal gekarteld of getand, met tamelijk klein kauwvlak; van boven
gezien, vóór den clypeus duidelijk zichtbaar; bij alle overige Me lol on th i n ae, van boven gezien,
niet zichtbaar; bij enkele genera (o. a. het Zuid-Eiu'opeesche genus liolboceras) zijn de voorkakcn
asymmetrisch. De achterkaken bieden ook, naar gelang het voedsel, groote verschillen aan; bij de
meeste Coproph agi nae zijn de beide lobben vliezig; bij de Dynastini en Cetoniini, welke
meestal sappen oplikken, alleen de buitenlob ontwikkeld, hetzij met den stam vergroeid of bewegelijk,
penscelachtig behaard, of aan de binnenzijde meer of minder getand of beliaani; bij de bladetende
M e I o lo n th inae is de buitenlob hoornachtig, met den stam vergroeid en gewoonlijk van scherpe
tanden voorzien; bij de Zuid-Europeesche Pachypodini daarentegen rudimentair. Aan de onderlip
zijn de tong en de stam der tasters vrij, ol' met de kin vergroeid; bij de Pachypodini is de kin

naar voren in eenc lang behaarde kegelvormige voortzetting verlengd. Tasters gewoonlijk kort,
draad vm-niig; kaaktasters 4-, liptasters .vledig, docli in enkele gevallen (On thop h agus. On i ticel 1 ns)
het eindlid dezer kaatsten zoo klein, dat zij schijnbaar 2-ledig zijn.

Ilalsscliild meestal in 't oog vallend groot, des te meer ontwikkeld naar mate het vermogen
om te graven grooter is, aangezien de protliorax de noodige ruimte moet bieden aan liet sterk ont-
wikkelde spierstelsel, dat iioodig is voor de beweging der krachtig gebouwde voorpooten. liij de
Cetoniini grijpt de achtcrrand van het halsschild iets of wat over de basis der dekschildeii en
laat aan weerszijden de sterk uitstekende epimeren van den mesotliorax herkennen (Kig 69 I);
gewoonlijk sluit zij volkomen tegen de dekscliilden aan of blijft daartusschen eene kleine ruimte over.
Ook biedt de gedaante van het halsschild veel versclieidenheid aan; dikwerf venoonen zich, vooral
bij de mannetjes, bultige of hoonivormige uitsteeksels of uitwassen, afgewisseld met uiiliollingen

(Fig. 65 1). Veelal is de voorrand van een zeer smallen, vliezigen zoom voorzien, - Schildje meestal
klein, bij de Coprini gewoonlijk niet zichtbaar (l'"ig. 65 I), bij anderen duidelijk; bij de Cc t on i i 11 i

zelfs zeer groot, aan weerszijden met eene ondie|ie groef, in welke zich de daariegeu aansluitende
rand der dekscliilden inlegt (Fig. 69 1); bij sommige tropische Kntelini is het schildje zoo groot
als bij geen andere Colcoptcra bekend is. — Dekscliilden het achterlijf aan de zijden geheel
omvattend, of er slechts boveno]) liggend (Cetoniini) (Fig. 69 I); bij de mecsten het pygidiiim,
zelden ook het propygidium (Valgus) onbedekt latend; de epiplenren ontbreken , of zijn uiterst

1) Hij Ik-1 tropische gciui> H r 1 1 it in [> r i s H(t|iC' is tit-t oi'i-sli- kiloUsliil sicilit» gi-dcflU'lijk liuuniitthlifl cli gluii/i):.

i) ii. a. hij liet ^ diT in Alrikii \iiiirkuiiiriide (lu lia tlius-suorleii.

3) üij de i^uid-Eurujieuiïctir 1'acliy |iodiiil xijn de vuurkakcti klein, driehoekig, niet sIoiii|) uiteinde, derhalve geredueeerd.
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smal (M c 1 1) 1 1)11 1 11 i n ij, zcKtznmcr brccil en tot anii liet iiiiciiulu iloorloiipciul (o.a. Trox); liij

AniiiiKila nicc ccn lijnen, vliczigcii raiulzooin. Hij soniniii;c sooi-tcn blijven ilc ileUscliilcleii bij liet

vliegen geslntcii; ile Cetoiiiini licbbcn daartoe eeiie iiitranilini; aan de zijden der deUseliilden om de

aelitervleugels inigeliindcrd door te laten; bij anderen (Sisy|ilui.s, Osniodcrina) ontbreekt deze

uitranding. De .soorten der genera On tlio pbagus en Valgiis vliegen, evenals de Ne c r o p lio ren,

met naar boven gericlitcn buitenrand der dcksebilden. Bij liet J der in Znid-Eiiropa voorkomende
Pa cli y p us-soorten ontbreken de dckseiiilden (evenals de aelitervleugels) totaal, ot" zonden siccbts

rudimenten voorliaiideii zijn.

Ook door de nervatuiir der aelitervleugels worden , volgens ^. /{«•(/^fMirtcAtv, de Scarabaeidae
als eenc tamelijk sclierp begrensde groep gekenmerkt, olsclioon door liet ontbreken van dwarsaders

in liet veld tnsselien de venac scapnlaris en cubitalis, door de beide duidelijke straaladers, alsmede

door liet verloop der venac cubitalis, interno-media en anaüs, ecnige vcrwantscliap met die der

H is ter i da e bestaat. De meeste S ca ra ba ei den-vleugels zijn licluer of donkerder bruin gepigmentecrd ,

bij Trox zelfs zwartaclitig; zij zijn meestal lang gestrekt, veelal met gclobden acliterrand, en wijken

bij de verschillende groepen weinig van een gemccnsclia|)pclijk grondtype af; merkwaardig is,

evenals bij de Lucanidac, de lljiie gestreepte sculptnnr. Op den vleugel van Melolontlia
vulgaris reikt, volgens Riigcr, de apicale voortzetting der eerste twee verecnigdc randaders

(venac marginalis en inediastina), als randlijst, bijna tot aan de vleugelpunt, waar zij niet bet

uiteinde der veiia scapnlaris samentreft, welke laatste aan bet gewricht (dat iets voor het midden
gelegen is) eene kleine elliptische cel vertoont; bovendien bevindt zich in de area externo-media nog
ecne gewone bijadcr, benevens een tot nabij de basis terngloopende tak van de vena extcrno-inedia,

welke laatste 0|) de hoogte van het gewricht iets geknikt is en daarop tot aan den acbterrand loopt.

De vena interno-media is flauw gebogen. Van de vena cubitalis is slechts iets aangeduid , nl. de onderste

tak. De bijader in de area aiialis is eerst gebogen en loopt dan met een knik tot aan den achterrand; op
de plaats van den knik is zij door eene dwarsader met de hoofdader verbonden; eene, dicht nabij

de basis scliuin uittredende, dwarsverbinding tusschen de vena interno-media en hare bijader blijft van

deze laatste gescheiden, terwijl zij o. a. bij Rb izo trogiis solstitialis nagenoeg daarmede versmelt.

De vena analis is gewoon, gevorkt, de achterste tak zeer klein. Achterrand zeer ilanw, bijna niet

gelobd. — In Zuid-Europa komen enkele Mei ol on t h in ae (o. a. Geot ro gus Guér.) voor, bij welke
óf in beide seksen, óf alleen bij bet S de achtcrvleugels ontbreken.

Prosternuin achter de voorcoxae in den regel vlak, bij uitzondering als een behaarde kegel

uitstekend (Dynastini). Mesostcrnum bij de Cetoniini tusschen en voor de middelcoxac als een

naar voren kegel- of plaatvormig uitsteeksel (Fig. 69 II), waartegen zich de voorcoxae aanleggen; in

andere gevallen gewoon, naar voren afbellend of diep weggezonken. Episternen van den nietatliorax

meestal smal, met zeer kleine, of zonder epimeren; of wel breed, met groote epimeren (o. a. Melo-
lontlia, Cetoiiia). — Achterlijf met 8 tergiten en meestal 6, zelden 5 (Trogini) sterniteii; de

sterniten zijn vrij bewegelijk; bij de Me 1 o 1 on th in i, behalve de laatste twee, vergroeid, soms met
in bet midden uitgewischte naden; bij de Coprini is het achterlijf zeer kort en zijn de 6 sterniten

vergroeid. — De 7 stigmata van het achterlijf liggen bij de Cop rophagin ae in de verbindingsbnid
tusschen de tergiten en sterniten, en zijn dientengevolge door de dcksebilden bedekt; met uitzondering

van het eerste paar zijn zij even groot; bij de M elo 1 011 th i n a e daarentegen, waar bet pygidium en

gedeeltelijk ook het propygidium niet door de dekschilden bedekt zijn, is bet stigma van het propy-
gidium meestal duidelijk zichtbaar (Fig. 68 SV Het propygidium en bet voorlaatste sterniet zijn bij

de M elo 1 on th i n ae, hetzij nagenoeg of volkomen met elkaar vergroeid, of ten minste gedeeltelijk

door ccne tnssclienruimtc, waarin alsdan het stigma gelegen is, van elkaar gescheiden; bij de Znid-
Eiiro|)eesche ('. laji !i y ri n e n-genera Amphicoma en Anthypna is het stigma verborgen in de
huidplooi tusschen proiiygidium en voorlaatste sterniet. De stigmata zijn gewoonlijk zeer klein,

cirkelrond, bij vele Ru tel i 11 i (o. a. bij A n oplogna th ns Mac Lcay tiit N. Holland) en ook, als

zeer zeldzame uitzondering, bij zekere Cetoniini, in de breedte lang of ovaal. — Het |iygidium is

bij Melolontba in eene smalle voortzetting uitgetrokken (Fig. 68). — Door het over elkaar wrijven
van het |iropygidium en de dekschilden wordt soms (vooral bij de Dynastini) een tjirpend geluid

voortgebracht. — Merkwaardig is bij het J van Valgus een lange, op de bovenzijde sleufvonnig
uitgeholde, aan de zijden gezaagde stekel aan het uiteinde van het achterlijf.

Pooten meestal tot graven ingericht en dientengevolge krachtig ontwikkeld; bij S isyp bus zijn

de acbterpooien nagenoeg zoo lang als het geheele lichaam (Fig. 65 II), wat ze geschikt doet zijn

tot het vervaardigen van inestpillen. — Voorcoxae verschillend gevormd, aaneenstaande, in de breedte
ingeplant of uitpuilend, naarmate zij cylinder- of kegelvormig zijn, met overgangen van den ecneii

tot den anderen vorm. Middelcoxae zeer klein, nauwelijks langer dan breed; meestal in de breedte
geplaatst, behalve bij de Coprini, eenige Melolonthini en zekere Trogi n i; gewoonlijk tusschen
ineso- en metasternum gelegen, bij de Coprini daarentegen ver in het metasternuin naar achteren
reikend, waardoor de middelpooten ver van de voorpooten verwijderd staan (Fig. 65 II). Terwijl
alle eoxae in den regel dicht aaneenstaan , zijn bij de Coprini de middelcoxae meest.1l ver van
elkaar verwijderd. Acbtcrcoxae, behalve bij eenige Coprini, jilaatvorniig; bij de Sericini groot,
naar buiten zeer sterk schildvormig verbreed en hier veel brecder dan het metasternum. — Trochanters
in den regel klein, bij Sisyplius o. a., waar de achterdijen sterk ontwikkeld zijn, vrij groot (Fig.

65 II). Meestal zijn de voordijen meer ontwikkeld dan de middel- en achterdijeii, bij uitzondering
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cclitcr lic aclitcriiijcn veel grootcr en zwaarder dan de overigen (o. a. bij liet Ziiid-lviirnpccschc genus
Cal licneniis Lap.). - De liouw der sclieiicn hangt gclicel al" van de levenswijze en biedt zooveel
verschillen aan als bij gecnc andere Coleoptera-laniilic; zij zijn, althans aan de vooriiooten, in het
algemeen naar buitcnwaarts tot een kant samengednikt, welke sleclits zelden aan het vooreinde in een
spitsen hoek of" tand nitloojn, veelmeer ook over een kleiner ol" grooter gedeelte getand is. Onbe-
wapende schenen zijn zeer grootc uitzonderingen en komen dan alleen bij het ^ voor i); soms
vertoont de scheen een biiitenvlak, waarop de tanden staan. 0|) den buitenrand der acluerschcnen
staan meestal ecnigc (gewoonlijk 2, zelden meer), met borstelrijcn bezette, dwarslijsten, alsook
aan het uiteinde een krans van borstelharen; deze borstelharen zijn bij krachtig ontwikkelde graaf-

pootcn tot stekels verdikt, bij zulke pooten die weinig tot graven geschikt zijn daarentegen door
haarrijen vervangen, of wel deze ontbreken geheel. Evenzoo verdwijnen veelal de dwarslijsten
waarop de borstelrijcn staan, ot' ontwikkelen zij zich tot doornen, in welk geval ook veelal de
borstelrijcn verdwijnen. De voorschenen vertoonen slechts cenc enkele eindspoor; de achtersclienen
gewoonlijk 2 eindsporen, bij de Coprini en enkele H o pi ia-soortcn daarentegen slechts 1 eindspoor.
Deze eci;ige eindspoor is soms zeer klein en verdwijnt ook wel, hetzij aan alle (H o pi ia), ot'iioord-

zakelijk aan de voorschenen; bij Psainmodius zijn de einds|)oren der achterschencn verdikt en ccnigs-
zins bladachtig. De voorschenen bij de A|)hodiini aan den buitenrand met 3, zeer zelden met 20I'

4, bij Aegialia inct 3—5, bij de Geotrnpini met 6 ol' meer zaagtanden. — Tarsen, op wein'gc
uitzonderingen na 2), 5-lcdig; bij het Zuid Europeesclie genus Ateuclins ontbreken de voortarsen
in beide seksen geheel, bij het eveneens in Ziiid-Eiiropa voorkomende genus Onitis alleen bij het ^.
De aclitcrtarsen zijn, naar gelang der levenswijze, verscliiilend gevormd; bij krachtige graat'pootèn sterk
samengedrukt, met afnemende breedte der alzondcrlijke leedjes. Niet zelden vertoont het klauwlid een
onycliiuni, waarop i, ook wel 2 ol 4 borstelharen, bij Oryctes zelfs een haarbundel, staan. Klauwen
aan alle tatscn (behalve bij het ^ van enkele soorten aan de voortarsen) gelijk en gewoon, meestal
ecliter getand, gevorkt, gespleten of van onderen van een breed, vliezig membraan voorzien
(11 y meno|)lia); ofwel ongelijk, waarbij de grootere kla'iw aan voor- en middeltarsen gespleten is.

Bij Iloplia vertoonen de voortarsen twee ongelijke, veelal gespleten klainven; de achtertarsen daar-
entegen slechts éiw enkelen grooten klauw, welke als het lemmet van een pennemes tegen het klauwlid
kan dichtgeslagen worden, ten einde dunne grashalnien te omklemmen. Hij het in Zuid-Oostelijk
Europa vertegenwoordigde genus Glaresis Er. zijn de klauwen, vooral die der achtertarsen, haarlijn.

Uitwendige scxueele verschillen zijn, vooral bij sommige groepen (o. a. de ware Coprini,
de Dynast in i en een aantal M elo Ion tb in i), zeer in "t oogvallend. Bij de mannetjes vertoonen
zich veelal hoornen, bulten, uitsteeksels of indridikcn op het halsschild en bovendien een hoorn op
den kop, welke declen, hoe forscher de mainietjes ontwikkeld zijn, des te meer in 't oog vallen
(l"ig. 65 l); kleine weinig ontwikkelde mannetjes zijn soms weinig van de wijfjes onderscheiden en
vertoonen, evenals dezen, slechts weinig ontwikkelde onelïenheden op het halsschild en kielvorniigc
dwarslijnen en bultjes op den kop. Merkwaardig is de bewegelijke hoorn bij het (? van Odon tae us.

—

In andere gevallen ziet men belangrijke vcrscliillcn in den vorm van den clypeus, de sprietknots of
de pooten, vooral der voorpooten. Bij vele aan Iloplia verwante tropische vormen zijn de achter-
|)ooien bij het <ƒ grooter dan bij het J, bij enkelen zelfs monsterachtig groot; bij het Oost-Indisclie
genus Euchiriis bedragen de voorpooten bij het ^ meer dan de lengte van het licliaam, terwijl

vooral de onbewapende schenen en de van twee tanden voorziene dijen gekromd en zeer verlengd
zijn. Bij het ^ van (". laphyrus zijn de aciiierdijeu verdikt, bij Gnorimusde iniddelschcnèn
sterk gekronui.

De oppervlakte van liet lichaam is kaal en glad of ruw, behaard of bescliubd, zelden niet

borstclrijen of borstelvlekjes bezet (Tros); sommigen (o. a. het Zuid-Europecsclie genus .Ainplii-
coiiia), als waren liet honimelbijen, zeer sterk behaard. Onder de Rutelini en Cetoniiiii treft

men de heerlijkste metaalkleuren aan, welke als 0|)tische kleuren eigen zijn aan de ehitiuchuid; bij

scmimige Me 1 ol on thi n i, die overigens geel, bruin of zwart zijn, komen bij uitzondeting metaal-
kleuren voor, veroorzaakt door den nictaalglans van het schub- of baarkleed. Bij Iloplia heeft men
schubjes of haren, of beide tegelijk.

Inw-eiidig bezit het lichaam der Scarabaeidae gewoonlijk een aantal lucluzakken, welke met
de iracbeeen in verbinding staan; daardoor kunnen zij eene groote hoeveelheid lucht opnemen , waar-
door het soortelijk gewicht vermindert en het vliegen, zelfs bij zeer plompe soorten, gemakkelijk
wordt gemaakt. liet „hijgen" van den meikever is niets anders dan het iii|)ompcn van lucht.

De larven („engerlingen") zijn meestal dik, vettig, eenigszins kaaskleurig, w-eekbuidig. De
ronde, lioornaclitige kop met naar onderen gericliten mond. Sprieten vrij lang, gewoonlijk zoo laug
als de voorkaken, aan de zijden van den kop o|i een meer of minder intrekbaar bultje ingeplant,
3— 5-Iedig. Geen ocellen, bij de larve van ïricliius echter zou aan weerszijden een ocel waarge-
nomen zijn. Clypens door eene dwarsgroef van het voorhoofd gescheiden. Bovenlip vrij groot; voor-

ts 11. V. liij licl o.-Indische geiiiis Kiicliirtis Kirliy.

•2) Bi.) Iici /uid'AfrikaansL-lif? pi'inis S«;i jtlolti u s SiJmuill Inj cfii der seksen niel 4, liij Trielinjiins üurni. Hiel 3
liirsleedjes; bij het Zuid-Anierikaiinsclic genus I) en d ropeniun I'crty de jiehterlarsen jteils !2-ledig. Bij dit laalsie genus
en nug enkele andere Coprinen-genera ontbreken de vourtarseu, ten minste b\j een der seksen.
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kaken kraclitig oiitwikkckl, cliitinciis. Acliterkaaks-lohbcn vrij of inoi. elkaar vergroeid (M e 1 ol o n t lii n ae).

Kaaklasters 4- ot' 3-, liptastcrs i;e\voonlijk 2-lciiig. Lieliaain met 12 of liij ile niecMen seliijnlianr met 13

.segniemcii, daar liet (je sei^mciic (^de aclncrlijlzak) door ecne gelcdiiigs|)looi gedeeld is; de drie segiiicmen

van den thorax, alsook die vaii het achteiiijl' (behalve de laatste twee) op de bovenzijde in drie dwars-

vcrhcvenlieden geplooid, waartegen aan de zijden eene driehoekige, bultige verhevenheid aansUiit. De
9e ring, waardoorheen de zeer wijde endeldarm eenigszins leikleiirig doorselieinert, is zakvormig
opgeblazen en buikwaarts tegen het voorlijl' gekromd. Gewoonlijk is liet lichaam van eene langere, dunne
beharing voorzien en op de bovenzijde bovendien met zeer korte, opgerichte of naar achteren gerichte

borstelliaartjes bezet. De kronnning van het lichaam is zoodanig, dat de larven niet kunnen voortloopen,
doch bniten hare gangen slechts op een der zijden kunnen liggen; jonge larven daarentegen loopen

met zijwaarts liggcnden darmzak voort. De anale opening is eene lijnvormige ofeenigszins driehoekige

dwarsspleet; Scrica b r u n n ea maakt daarop eene uitzondering, daar de anale opening eene langsspleet is.

Pooten vrij lang, gewoonlijk 5-ledig; het ic lid in den regel langei dan de overigen, het laatste lid

meestal met een kleinen klauw, die ook ontbreken kan; soms ontbreekt het laatste ol' tarsaallid, ol'

schijnt met het 4c lid versmolten. De larven leven grootendeels verborgen, in den grond ol' in

boommolm; zij voeden zich niet rottende plantenstoll'en, velen ook met levende plantendeclen als

wortels; slechts weinigen leven van dierlijk afval als: hoeven, haren , gedroogde huiden (Trox);
zeer velen van de mest van gelioelde zoogdieren, enkelen van de uitwerpselen van onmivoren
(Vtirkens) en van den mensch; nog zijn er die van vermolmd of afgestorven bont en van bladaarde

leven. Vele larven hebben meerdere jaren noodig voor hare ontwikkeling, nl. die welke van hout-

declen of planrenwortcls leven; die der mestkevers zijn spoedig volwassen. Om te verpoppen maken
de nieesten (niet de M e lolon t hini) met behulp van hare uitwerpselen en speeksel, uit de omgevende
aarddeelen of hourknaagsel een meer of minder dik en stevig, kogel- of eivormig omhulsel, eene soort

cocon, binnen welks gladgcniaakten binnenwand de pop besloten is. De poppen zijn eerst wit, later

geelbruin of donkerder; merkwaardig is dat de scheeden der achtervleiigels onder de dekschilden

uitsteken; het laatste tcrgiet draagt veelal een paar harde, piuitige uitsteeksels, welke soms naar

achteren, ook wel zijwaarts gericht zijn. Nadat de pophuid is afgeworpen, blijft de kever nog ccnigcn

lijd binnen de cocon.

De kevers leven hetzij op allerlei planten van vcrschc bladdeelen en iuHorcsccnties, uit welke

laatstcn zij de bloetndeelen, vooral het stuifmeel eten; andereu lekken aan uitvloeiende boomsappen
of leven in mcststoll'en of boommolm; slechts de soorten van het genns Trox voeden zich met
dierlijk afval. Merkwaardig zijn de in mest levende Ateuchns- en Sis y ph us-soorten, welke hare

eieren in iiiestpillen draaien. Eenigc Scarabaeidac zijn als larve schadelijk aan plantwortels en

vreten als imago het loof van boomen en heesters (o. a. de meikever). De C op r o pliagi n ae
kunnen, daar zij meststoffen wegruimen, als nuttig beschouwd worden.

Ovei'zicht der Sub -Fa milieu en Tribu.s.

1 Sprietknots geheel dof, stoflijn, granw, viltig behaard; bij het genus Odontaeus meer
borstelachtig en minder dicht behaard, daardoor eenigszins glanzig i). De stigmata van het

achterlijf liggen in de verbindingshuid tusschcn de tergiten cu siernitcn , en zijn dientengevolge
door de dekschilden bedekt . . I. Snb-Fam. COPROI'HAGINAE (Scarabaeidac laparostici) 2

Sprietknots, evenals de rest der sprieten, kaal of slechts spaarzaam behaard, glanzig. Pygidinm
en gedeeltelijk ook het propygidium niet door de dekschilden bedekt; het stigma van het

propygidium meestal duidelijk zichtbaar (Fig. 68) 2). Dekschilden zonder epipleuren, of dezen

zijn uiterst smal. ....". II. Sub-Fani. MELOLONTHINAE (Scarabaeidac plenrostici) 6

2 Achterlijf met 5 sterniten. Sprieten lo-ledig (Fig. 66 II). Middelcoxae zeer klein, nauwelijks

langer dan breed; alle coxae dicht aaneenstaande. Epipleuren der dekschilden breed, tot

aan het uiteinde doorloopend, aan den Iniitenraiid in den regel met korte, stijve borstelharen;

ook de bovenzijde van het lichaam meestal met bmstelrijen of borstvlekken bezet. I. Trogini.

Achterlijf met 6 sterniten. Middelcoxae groot. Epipleuren der dekschilden niet met korte, stijve

borstelharen bezet, doch gewoon of uiinperachtig behaard 3

3 Achterschencn aan het uiteinde met twee eindsporen. Alle coxae dicht aaneenstaande. De
middelcoxae liggen op de gew-one wijze tnsschen nieso- en nietasternum. Pygidimn door de

dekschilden bctïekt, zelden bet uiteinde iets onbedekt blijvend 4

I) ï)«' stniL-luur van tW sjiri.-ikiii.is bij flf Co p ri)iili;t;.'i 11 :t - k i r,viT ti.-l nl^i-iii.-.-ii iiicl ili.' liiT N i-c r .. )> Iiu r i' li .iv<T.rii. —
Bij hel in /,uid-(Ji)st.'li)k l'.tirüpa vuurkonit-n-l.- ^ïlM^I^ l.i-llirus S,-.,j.. i> lit-l Ic lid vml di' sprii-lktiols pi-lnn-l liuurn;i.-liti;i

ïn glaniic. en <ijn de twee dolle eindlecdjes in bel Ie inpeseliovi'n en i.|i licl ;ili;eknotle eindvbik ah rilllïeii liclilhaar. Bij

liel lrai>isihe «enns Helincu|>ris H,i|)e is hel Ie knuUlid sleilils pedeellelijk huornaehlip en illanziK-

-2) Behalve liij de /.uid-Kurupeesche <i la pli y rine n-penera Aniiihicuma en Anlliv[ina, waar dil slijrina verhur^en i^ in

de buid|iliiiji lus-ehen hel lergiel en bel ilerniel, Bij Melclonlha bevindt lieh d'il ^lipina niel op hul propypidiuiu icif,

maar oriniiddelijk daar tegenaan up bel daar tegenover liggend sleruiet.



XLIV. SCARABAEIDAE.

Aclitcrsclicncn slechts nici ccn ciiUclc cimlspoor (Fig. ^s). Midilclcuxai; ver in liui im.t;istcrmim

naar aciitcreii rcikcml, meestal ver van elkaar verwijderd. Middelpooten van de vnorpooten

ver aTstaande. Pygidimn onbedekt. AcIiterlijC zeer kort. Clypciis van voren verbreed, de

vliezige voork.iken bedekkend en de oogcn bijna gclieel doorsnijdend. Schildje meestal niet

zichtbaar V. Coprini.

4 Clypcns van voren meer of minder argerond-vcrbrccd, de vliezige voorkaken volkomen
bedekkend. Voorschenen aan den buitenrand met 3, zeer zelden met 2 ot'4 tanden. Sprieten

y-lcdig (Fig. 66 I) II. Aphodiini.

Clypcns minstens het nitcindc der hoornachtigc voor-

kaken onbedekt latend 5

5 Voorschenen met 3 tot standen i) aan den bnitenrand.

Oogcn niet gedeeld, hoogstens door de wangen,
alleen van voren, een weinig doorsneden. Halsscliild

van voren niet gerand. Sprieten y-ledig. III. Aegialini.

Voorschenen met 6 of meer zaagtanden aan den buiten-

rand, üogcn door ccne voortzetting van de wangen
geheels) doorsneden. Sprieten i i-ledig (Fig. 66 III).

IV. Geotrupini.

6 Voorkaken bladachtig verbreed en opwaarts gebogen,

veelal gekarteld; van boven, vóór den clypeus,

dnidclijk zichtbaar. Prosterniini achter de voorcoxae

als een behaarde kegel nitstekcnd, daarvoor kicl-

vormig opgericht. Klanwlid met dnidclijk onychinin.

Sprieten 10-lcdig VI. Dynastini.

Voorkaken niet hladacluig verbreed en opgcbogcn,
van hoven niet zichtbaar. Prostcrnnm aciitcr de

voorcoxae vlak 7

7 Clypens aan de zijden, vi'iór de sprieten, niet nitge-

rand; daardoor de inplanting der sprieten bedekt.

Klauwen van alle tarscn getand, gespleten, gezoomd ,

ofwel ongelijk; zelden alle klauwen gewoon, ofde
grootere aan voor- en middcltarsen gespleten; bij

II o p 1 i a de aciuertarsen slechts niet een enkelen

grootcn klanw. Middelcoxae meestal dicht aaneen-

staande 8

Clypens aan de zijden, vóór de oogen, duidelijk

uitgerand; daardoor de inplanting der sprieten van

boven zichtbaar. Klauwen aan alle tarscn gelijk en

gewoon. Stcrniten niet vergroeid 10

!i Klauwen aan alle tarsen gelijk; met een basaaltand,

of aan het uiteinde gespleten 3) 9

Klauwen ongelijk, bij eene enkele An o m a la-soort allen gelijk en gewoon. Bij II op Ha met
een zeer grooten en een kleineren of rudimentairen-, aan de aciuertarsen zelfs onthrckenden
klauw; de groote klanw kan, evenals liet lemmet van een knipmes, naar binnen geslagen

worden. Klanwlid groot. Sprietknots 3-ledig IX. Rutelini.

Bovenlip dik, lialveuiaanvormig: onder den cly|)ens gelegen, met de nitranding naar ouderen
gericht. Sterniten, behalve de laatste twee, vergroeid, soms met in het midden uiigcwiscbte

naden. Aciitercoxac veel smaller dan het inetasiernum VII. Melolonthini.

Bovenlip niet zichtbaar, met den clypens vergroeid. Sterniten niet vergroeid. Aciuercoxae
groot, naar buiten zeer sterk schildvormig verbreed en hier veel breeder dan het nietaster-

num. Sjirieten y- of 10-ledig VIII. Serioini.

Dekschildeu aan de zijden met eene meer of minder diepe nitranding, waardoor de achter-

vleugels bij het vliegen naar buiten gespannen zijn, terwijl de dekschildeu gesloten blijven.

Halsscliild tegen de dekschildeu vast aangesloten, zelfs iets of wat over de basis grijpend;

a.nn weerszijden zitten de epiiueren van den mcsothorax daartnssclien geschoven (Fig. 6yl).

(J
(van liTiiJdt' pe/auii). Orijï.

vplitis Scli iii'fltTri L. (ürult-rzijdf). Orijr.

1) Itij liol i-enipf' in ons pcliivii vi-rlcppiiwoordigdc (;t.-nus Argialiu It-tandi};.

i) Rij li(t( /.liid-Kuri>]ifi>üi:lii> pi-nus H u 1 1) oc-ur a s Kirtiy sIculUs lul uail itr tadfl doürstn-diMl.

It) Itij li)'l /iiid*Kuru|irf('!ii'lif i;i>ntis H y nif n o|i 1 ia \an ondiTrn int^t ri-n lireeden , %lie/.igpn zuuni, hel niU'inde aN olmi lijn

haakje; bij 'l'riudunla i'n Clia^ niatup lerus de litauwvn aan den loj» ^!e^]d^it•n, aan de Yuurlar&eli de builcnklauw
groulLT dan de hinnenklauw.
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Het mesostcrmim tussclicii en voor de middelcoxac als ecii naar voren kegel- orplaacvorniig

uitsteeksel, waartegen zich de voorcoxac aanleggen (l'"ig. rty II) X. Cetoniini.

Dekscliilden aan de zijden zonder uitranding. Mesosternum tiissclien en voor de niiddelcoxac

gewoon, naar voren afhellend of diep weggezonken. Ualsscliild niet vast tegen de dekscliilden

aansluitliaar 1

1

II Aclitercoxae ver van elkaar verwijderd. Het eerste lid der aclitertarsen zoo lang als de 3

volgende leedjes te zamen. Dekscliilden tot aan den naadlioek aaneensluitend, verkort, in

rust liet pygidiuin en propygidiiim geheel onbedekt latend. Kop eenigszins in liet lialsscliild

teriigtrckbaar XI. Valgini.

Aclitercoxae dicht aaiieenstaaiide. Het eerste lid der achtertarsen weinig ol' niet langer dan

liet volgende. Dekschililen aan het uiteinde elk al'zoiiderlijk breed al'geroiul; in rust, alle

tergiten, behalve het pygidiuin, bedekkend. Kop niet in het halsscliild teru^trekbaar.

Xil. Trichtini.

I. Sub-Familie COPROPHAGINAE.

I. Tribus Trog INI.

Bevat slechts het genus i. Trox.

II. Tribus Apiiodiini.

Acliterscheneii op de buitenzijde zonder duidelijke dwarslijsten , veelal mee 4—8 tandjes. Alle

langsstrepeii op de dekscliilden de basis bereikend. Halsscliild meestal met eene laiigsgroel'

over het midden ot' eenige dwarsgroeven i) (Psammodi ina) 2

Achterschenen op de buitenzijde met twee sterk verheven
dwars- of schuin slaande lijsten. Halsschild zonder dwars-

gvoevcn, zeer zelden met eene algekorte laiigsgroel' op
T j / f\^ de acliterhelft. In den regel de 7e langsstreep op de

dekscliilden (_van den naad af geteld) van voren een

weinig, de 8e meer verkort (Aphodiina) . . . . 5

1UHm\v!U \~V"*^ o Halsschild met dwarsgroeven; langs de basis en de zijden

meestal met korte, stijve haarborstels bewimperd. . . 3

Halsschild zonder dwarsgroeven, slechts op de achterhelft

met eene, naar voren afgekorte, langsgroef over het

''-Trïï^^'^liVj(77Y li/^ midden; niet met korte borstelharen bewimperd ... 4

3 Het eerste lid der korte achtertarsen aan het uiteinde naar

TTT-
I \\ \ buiten hoekig verbreed. Achterdijen dikker dan de
* " ' voorsten. Eindsporen der achterschenen verdikt en

eenigszins bladacluig. Lichaam hoog gewelfd, naar ach-

teren verbreed . ^ 2. Psammodius.
Het eerste lid der slanke achtertarsen lang en dun, aan liet

uiteinde naar buiten niet hoekig verbreed. Eindsporen
der achterschenen smal en spits. Achterdijen smaller dan

Fig. lic.. S|„-,rte.j^ 1,0 ^-«v^^^^^ l'-'

R

y' n .-. Orip. j^ voorsten. Lichaam met parallele zijden. 3- Bhyssemus.

Ml .'•' ^'"^ >alulo^u^ 1.^ ^ Lichaam gedrongen, naar achteren eenigszins buikig \m-
breed. Achterdijen dikker dan de voorsten. Dekscliilden

in de langsgrocven met eene ketenvormige stippelrij.

4. Diastiotus.

Lichaam eenigszins cyliiidervorniig. Achterdijen smaller dan de voorsten. Dekschilden in de
langsstrepen gewoon bestippeld 5. Pleurophorus.

5 Halsschild op de achterhelft met eene naar voren afgekorte laiigsgroel". Dekschilden met 10
diepe, nagenoeg allen tot aan de basis doorloopende langsgrocven, afgewisseld door sterke

langsribben 6. Oxyomus.
Halsschild zonder middengroef 6

6 Dekschilden met 10 gewone stippellijnen, van welke gewoonlijk slechts de eerste 5 de basis

bereiken, de 8e (van af den naad gerekend) van voren sterk-, de 7e minder verkort; de
tusschenruimtcn zelden tot langsribben verheven. Bovenzijde zelden behaard. De basis van

1) Bij de niet in on» nubled verlt-'f^cnwüürdi^tle

peen duidflijke langs- uf dwarsgroevep.
H<tifi;i Sa |t r o s - » i 11 s HunilJ viTluütil Im'I l.aUs. Iiild
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het lulsscliild al of niet ger.ind, niet liewimpcrd. Voorschenen met 3 grootc tanden, wilki.

hoogstens de helft der buitenzijde innemen 7. Aphodius.

Dekschilden met 7 tot y, van twee stippelrijen of stippellijnen voorziene, meer of minder
duidelijke langsgrocven; de normale strepen tot meer of minder dnidelijke langsrihlien ver-

vormd. Bovenzijde behaard. De basis van het halsschild tweemaal uitgebogen, niet gerund
doch met korte haartjes dicht bewimperd 8. Heptaulacus.

III. Tribus Akcialini.

Revat slechts het genns y. Aegialia.

IV. Tribus Gkotrupini.

1 Dekschilden met eene vlak tegen den naad ingegraven riaadstreep. Voordijen op de voorzijde

zonder dichte viltvlek. Clypeus met rechten voorhoofdsnaad; bij het j?* met een bewegelijkcii

hoorn. Halsschild bij het ^ met hoornen 10. Odontaeus.

Dekschilden zonder langsstrcep vlak langs den naad. Voordijen op de voorzijde met eene
dicht viltig bebaarde vlek. Clypeus niet hoekigen voorhoofdsnaad 2

2 Halsschild bewapend, hetzij de voorhoeken spits uitgetrokken en bovendien of alleen de
voorrand in het midden niet een hoorn of eene uitstekende plaat. Achterschencn op de
buitenzijde met 4 dwarslijsten 11. Ceratophyus.

Halsschild onbewapend. Acliterscliencn op de buitenzijde met 2 of .5 dwarslijsten.

12. Geotrupes.

V. Tribus. Coprini.

1 Achterpooten sterk verlengd; de dijen aan de basis dun, aan het uiteinde knotsvormig, voor
het uiteinde zwak getand. Achterschenen lang, gekromd, sabel vormig; op de buitenzijde
zonder landen of dwarslijsien, aan liet uiteinde niet hoekig verbreed; van binnen met
bultjes. Voorschenen aan de buitenzijde drietandig. Trochantcrs der aclitcrpociten groot,
stomp, aan het uiteinde uitgcrand, 1'ygidiuni veel langer dan breed, aan de basis gerand.
Achterlijf geheel naar het uiteinde van het lichaam gedrongen (Fig. 65 II). Clypeus 'zonder
hoorn. Lichaam van achteren zijdelings samengedrukt. SchiFdje niet zichtbaar. Sprieten 8-ledig.

(Sisypluis.)

Achterpooten niet verlengd. Dijen niet knotsvormig verdikt. Achterschenen niet sabelvormig,
niet of slechts zwak gebogen; aan de buitenzijde meer of minder getand; aan het uiteinde

hoekig en naar buiten verbreed; van binnen zonder bultjes. I'ygiiMinn niet langer dan breed

,

gewoonlijk breed driehoekig. Clypeus meestal met een hoorn, tand, bultje of eene dwarsplaat.
Sprieten 8- of y-ledig. Lichaam niet zijdelings samengedrukt 2

2 Basis van het pygiditim niet gerand. Schildje duidelijk langwer|)ig. Dekschilden met 8 langs-

strepen, van welke de laatste langs den kantig verheven zijrand. Halsschild aan de basis

met een langsindruk. Voorschenen aan den buitenrand met 4 tanden. Clypeus niet of slechts

zwak bultig. Sprieten 8-ledig. I.iptasters slechts 2-ledig (Oniticellns.)

liasis van het pygidium fijn lijstvormig gerand. Schildje niet zichtbaar. Ilal.sschild aan de basis

niet ingedrukt. Clypeus bij het ^ meestal met een hoorn 3

3 Dekschilden met 8 langsstrepen, van welke de laatste langs den kantig verlieven zijrand.

Voorschenen met 4 duidelijke tanden op de buitenzijde . ". 4

Dekschilden met y lang.sstrepen , van welke de laatste langs den kantig verheven zijrand.

Voorschenen slechts met drie duidelijke tanden, de 4e sleclits weinig aangeduid. Clypeus
bij het <? met een langen, hij het J met een korteren, veelal aan het uiteinde uitgeranden
hoorn. I.iptasters 3-ledig. Halsscliild meestal bewapend. Lichaam hoog gewelfd (Fig. 65 I).

15. Copris.

4 Voorschenen aan het uitciiule niet recht afgeknot, de eindtand naar voren meer of minder
sterk uitstekend. Halsschild zonder sprieigroeven. Bovenzijde meestal ruw raspaclitig bestip-

peld. Liptasters .schijnbaar 2-ledig, daar het 3e lid slechts iets int den top van het 2c uitsteekt.

13. Onthophagus.
Voorschenen aan het uiteinde reclit afgeknot, doordat de eindtand niet naar voren, doch

alleen naar buiten uitsteekt. Halsschild van voren, op de (Uiderzijde, met eene groote,
rondachiige sprietgroef Bovenzijde bij de Ivnropeesche soorten glad, gewo(ni bcstippeld.

Liptasters duidelijk 3-ledig '

. .' . 14. CaCCObiuS.
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II. Sub-Familie. MKLOLONTHINAE.

VI. Tribus Dynastini.

Bevat sleclits liet gemis 16. Oryctes.

Vil. Trilnis M e lol (int H i N 1.

De w.iaicrvoniiige s|irietl;iuits liij het $ 5- tot 7-, liij liet S 4- tot (i-leilig. K|iisteriicii van
den metailiorax breed, inet grooie e|iiniercn. Sprieten lo-leilig, het 3e lid verlengd ... 2

De waaiervormige sprictknois in beide seksen sleclits

3-ledig, doch van ongelijke lengte. Episiernen

van den metathorax smal, niet zeer kleine ol'

zonder epimeren. .Sprieten 9-10-ledia. Klauwen
met een kleinen tand vóór de basale verdikking.

19. Rhizotrogus.

2 üe waaiervormige sprietknots hij bet $ 7-, bij het

5 5- ol' 6-ledig; de blaadjes der sprietknots bij

het (J vier tot aciitmaal zoo lang als bij het $.

Voorschenen bij het $ van voren aan de buiten-

zijde met 2 tanden , of bovendien een 3c tand

achter het midden 3

De waaiervormige sprietknots bij het $ 5-, bij het

J 4-ledig; de blaadjes der sprietknots bij het g
twee tot driemaal zoo lang als bij het J. Voor-
schenen bij het g, behalve de apicalc tand, aan

de buitenzijde niet getand; bij het $ met twee

tanden, benevens de apicalc tand. Klauwen bij

het $ met een haakvorniigen basaal-, bij liet $
weinig gebogen middentand (Anoxia.)

3 Sterniten met eenc scherp begrensde, wit viltig

behaarde zijvlek (Fig. 68 I). Sprietknots bij het

J duidelijk 6-lcdig; bij het $ slechts iets gebogen.

Klauwen in beide seksen aan de basis met een

bijna rechten basaaltand ... 17. Melolontha.

Sterniten zonder begrensde zijvlek. Siirietknots bij

het ï klein, 5-ledig l) (Fig. 67 II); bij het $
7-ledig, de leedjes lang en sterk gebogen (l'ig.

6Y V). Klauwen hij het ^ met een haakvorniigen

basaal-, bij liet $ weinig gebogen middentand lü. Polyphylla. 2)

VIII. Tribus Sericini.

Achterrand van het halsschild slechts weinig gebogen, bijna recht. Sprieten 9- of to-ledig;

de knots 3-ledig, bij bet ^ tweemaal zoo lang als bij het J. Alle tarscn zeer lang en dun,
langer dan de scliencn, het 4e lid zoo lang als-, of slechts weinig korter dan liet klauwlid.

20. Serica.

Achterrand van bet halsschild, aan weerszijden, duidelijk uitgebogen. Sprieten 9-ledig; de

knots 3-ledig, bij het $ w'einig langer dan bij het J. Voortarsen nauwelijks langer dan de

schenen, bij het mannetje met verdikt klauwlid; achtcrtarseii lang en dun . . (lloinaloplia.)

IX. Tribus RuTELiNi.

1 Aclitcrtarsen met twee duidelijke klauwen. Acbterschenen met twee cindsporen. Alle sterniten

vrij, het 6e niet bijzonder kort. Bovenzijde nimmer beschubd. Sprieten 9-ledig 2

Achtertarsen met een zeer groeten klauw, de andere geheel ontbrekend. Achterschenen zonder

of slechts met cene enkele eindspoor. De eerste 5 sterniten vergroeid, de naden ecliter

duidelijk; bet 6e sternict zeer kort. Bovenzijde meer of minder bescliubd. Sprieten 9— lo-ledig.

24. Hoplia.

2 Clypeus naar voren plaatvonnig verlengd en versmald, aan den to|i wederom verbreed en

kantig opgebogen, als het ware het begin van een lioorn vormend. ... 21. Anisoplia.

Fig. (17. S^iii.'! van I' o I \ |i 11 ; I I :i I u I I u I,. Oiig

I. Bij' hel 'i.

II Bij lirt 2.

1) Bij ulize iiilieeilistlie P. 1'ulli. is Ik-I ót- S]n-ielli(l Iiij Iict $ nug lot itii liall iilaaiijf van \\v -spiii-tkiiots vt-rlir

2> lleitler zegt dat bij liet niaiinetjo de vuürsilifiu-n van binnen K'"*"n eiiiilsi.mir "Kiiddurn» viTlouiit-ii ; dit is ii

evenals bij .M e I u 1 u n l b a , in beide seksen voorbanden.

ed(l ig filll).

,
(Jf/C i-i.
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Clypeus van voren breed algckiiot of algcroiul, zoiuler iiitsteckscl; sicclits kantig geranJ . . 3

3 llalsscliilci van at' het micidcn naar voren versmald, altijd behaard. Aclncrdijen weinig brecder

dan de voorsten, met stompen, ongerandcn voorraiul. Dckschilden van achteren niet veel

breeder dan aan de schouders 22. Phyllopertha.

Ilalsschild van af de basis naar voren versmald, meestal onbehaard. Aciiterdijcn dobbel zoo
breed als de voorsten; met sterk afgeronden, meestal scherpen, geranden voorrand. Dck-
schilden naar achteren afgcrond-verbreed 23. Anomala.

X. Tribns Cetoniinm.

1 Schildje naar achteren scherp toegespitst. Clypens naar voren versmald en aan het uiteinde

diep nitgerand. Ilalsschild van af de basis tot aan het midden nagenoeg van gelijke breedte.

UeUschilden niet uitte vlekjes bespikkeld, op den discoidalcn indrnk met dnbbcle strepen,

üovenzijde behaard, zelden kaal 2

Schildje naar achteren toegespitst, doch aan den top afgerond. Clypens kort, met parallele

zijden; van voren recht afgeknot of zwak nitgerand. Halsschild van af de basis naar voren
versmald; onbehaard, soms wit gevlekt (Fig. 69 I) 26. Cetonia.

2 Ilalsschild verspreid bestippeld, glanzig, met witte vlekjes; hoogstens spaarzaam lieliaard.

Voorschenen aan den bnitcnrand met twee tanden 25. Oxythyroa.
Ilalsschild dicht bcstipjield en behaard, vrij dof, zonder witte vlekjes. Voorschenen aan den

buitenrand met drie tanden (Kpicometis.)

XI. Tribus Valgini.

Bevat sleclits het genus 27. ValgUS.

XII. Tribus Trichiini.

1 Voorschenen met drie tanden aan den buitenrand (Fig. 70). Achtcrschencn op den achterkant

met twee tandjes, van welke het bovenste soms weinig duidelijk is. Schildje lang, toegespitst.

2!;. Ostnoderma.
Voorschenen met twee tanden aan den buitenrand. Achtcrschencn op den achterkant niet een

tandvormig uitsteeksel. S:hildje kort driehoekig, afgerond 2

2 Eerste voortarsen-lid reclit, gewoon, korter dan de eindspoor der schenen, linvcnzijde onbe-

haard. Middelschenen bij liet $ sterk gekromd 2y. Gnorimus.
Kerste voortarsen-lid gebogen en naar buiten iels uitgetrokken, bij het $ laiu;er, bij het J

korter dan de eindspoor der schenen. Het gclieele lichaam, behalve de dckschilden, meer of

minder lang, vlokkig behaard. Middelschenen in beide seksen gewoon . . 30. TrichiiLS.

I. Sub-Familie COPROPHAGIXAE.

I. Tribus T rooi Ni.

1. Trox F.

Sprieieu kort, lo-kdig ; het \e lid knots7'ormig verdikt , naar voren dicht , afstaande
behaard ; het 2e eveneens verdikt, doch veel kleiner ; de vol^i^eiulc kedjcs dicht aanecn-
,!^esloten ; de eindknots dof {Fig- 66 //). Oogen ongedeeld. Bovenlip vertikaal staande,
driehoekig , aan het uiteinde iets nitgerand. Voorkaken kort, stomp. Achterkaaks-lohben
hoornachtig ; de binnenlob in het midden met een geivonen- , het uiteinde met een drie-

hoekigen haak; de buitenlob iets langer dan de binnenlob, aan den naar buiten afge-
ronden tof lang gebaard. Kiti zeer hoornachtig , iets brecder dan lang , hoekig nitgesneden

.

fo7ig geheel vliezig , door de kin bedekt. Eerste liptaster-lid zeer kort, onder de kin
verborgen , het 2e ongneer zoo lang als het eenigszins eivormige ^e. Kaaktasters vrij

kort , het eitidlid eenigszins spoelvormig. Ilalsschild aan den voorrand smal vliezig

gezoomd; aan den zij- en achterrand dicht met korte, stijve borstelharen bezet ; evenals
het voorhoofd meer of minder oneffen; op de onderzijde bevindt zich eene uitholling,

vóór de voorcoxae , tot opneming van den kop , 7velke alsdan door de verbreede voordijen
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bedekt wordt; de sprietknots wordt daarbij in eene uithollin^i^ der Z'ooreo.xac ,!^ele,i;d. Alle

eo.xae dicht aaneenstaande ; de middelcoxac zeer klein , namvelijks lanxer dan breed.

Voordijen aan de voorzijde met eene groote haarvlek en met eene ,i;roef tot liet inleg^i^en

der schenen ; de onderrand naar voren bladachtig verbreed. Voorschenen aan het uiteinde

met twee dicht bijeenstaande stompe tanden , daarachter met geleidelijk kleiner wordende

tandjes. Dijen en schenen der middel- en achterpooten smal. 7'arscn kort , op de onder-

zijde borstelig. Klairwen \re7iioon \~). Lichaam in den regel dof zwart , op de bovenzijde

gewoonlijk met borstelrijen of borstelvlekken bezet. Kpipleitren der deksckilden breed

,

tot aan het uiteinde doorloopend ; aan den buitenrand in den regel met korte stijve

borstelharen Achterlijf met 5 sterniten.

De soorten van dit genus maken een tjirpend geluid , doordat op de zeer gladde

onderzijde der dekschilden , langs den buitenrand, eene gekartelde, verheven langslijn

voorhanden is , oi'er lüelke de rimpelig bestippelde omgeslagen rand van het achterlijf

strijkt. Zij leven van oude , ingedroogde , dierlijke stoffen ; men vindt ze vooral aan

beenderen, hoeven, haar, vellen, in de verdroogde uitwerpselen van uilen en soms op

velden onder -vodden , lappen , stukken leer enz. — Dit genus sluit , vooral door den

habitus en het aantal sterniten, aan het niet in ons gebied voorkomende Lucanidcn-
geruis Aesalus. — De larve van T. hispidus is door Perris, die van sabulosus
{ivlgetis Meinert waarschijnlijk van Fabricii Eeiche) door .Schiodte en de larve en

pop van scabcr door Waterhouse en Xambeu beschreven.

Van de 13 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 3 in hef aangrenzend

gebied voor.

1 De, veelal alleen acliter de romlacluige, parel vormige bultjes voorhanden, borstulliaarcjes 0|i

de deUscbildeii zwart; deze bultjes staan niet diclu opeen, zijn op de al'wisseicnde tusscben-

ruinnen veel i^rooter en de diibbcKtrepen daartiisschen, ten gevolge van de grootere

biMtjcs, golvend. lialsscbild met eene middengroei', welke in bet midden door de aangren-

zende langsbnilen bijna gcbeel samengcsnoerd en zoodoende in twee voor elkaar staande,

ovale indnd^kcn gedeeld is; bovendien is her halsscbild ook aan de zijden zeer onelVen en

In de verdiepte gedeelten lijner en zeer dicht-, oi> de glanzige, bultige verhevenheden

grover en verstrooid bestippeld; de randen met zwarte borstelliaren bezet. C.ehcel zwart.

Vourlioot'd dicht besti|)peld, iTiet twee ronde builen in het midden. Deze sonrt is iets

plouiper, meer gewelfd en iets glanziger dan sabulosus. Lengte 7;— y nmi. lieuniaal bij

Amsterdam. In de Rijnprov. bij Cretefd en Düsseldorl'; ook op llorknm . i. perlatus Gocze.

De borstelbaartjcs op de dekscbilden witaclnig, stroogeel of geel- of roodbriiinachtig. ... 2

2 De borstelhaartjes op de dekscbilden staan in groepjes acbtcr de meer of minder duidelijke

verbcvenbeden der tusschenruinuen , of zijn op dezen in rijen tot penseelachtige bundeltjes

gerangschikt •'

De geelachtige borstelbaartjcs der dekschilden staan oji de ellen tusschenruinuen in eene

volkomen langsrij; de tusscbenruimten bovendien met eene rij raspachtige korrels bezet.

Halsscliild smaller dan de dekschilden, bijna zonder indrukken; de zijden voor de sclier|i

uitstekende achterhoeken iets uitgebogen; de zij- en acliterrand dicht met gele borstelharen

bezet. Lichaam langwerpig, gewelfd; pekzwart of kastanjebruin , weinig glanzig. ICop lijn

bestippeld, onder den voorhoofdsrand dicht geel behaard. Dekschilden naar het uiteinde

geleidelijk iets verbreed, met scippelrijen. Deze soort heeft de grootte en habitus van sca ber.

Lengte ö-rt^ mm. Niet inlandscb. In Noord-Duitscbland en in de Rijnprov.

(concinnus Er.) (11 vers m an n ii Kryu.)

3 De afwisselende tusscbenruimten der dekscbilden iets meer verheven dan de anderen en boven-

dien van duidelijker bulten of vlakke verhevenheden voorzien 4

Alle tusschenruinuen der dekschilden gelijk gevormd, evenzeer verheven of op dezelfde

wijze elVen "

4 De dubbelstrepen der dekschilden met ondiepe groefjcs bezet, nagenoeg z.io breed als de

tnsschcnruinucn. De afwisselende tusschenrinnuen verheven en van vlakke, diclu met korte

borstelhaartjes bezette, verhevenheden voorzien. Dekschilden kort en tamelijk booggewelld.

Dof grauwzwart, sprieten roodliruin. Voorlioofd iets oncIVen, zeer dicht besti|)peld. llals-

schild'icts smaller dan de dekschilden, naar voren een weinig versmald; zeer dicht bestippeld,

onelVcn, met eene duidelijke middengrocf, welke iloor een paar bultige verhcvenlieden

1) Bij livl /.uiJ-r.iin.|.f.-„ lu- Tr..i;iii.Mi--.'niiN Olarc,is F.r. /ipi il.- kl;Mi«,-ii. v..ural .!:.• ü.r a, lll.rl;ll^ haarvmiuir.

2
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licgrciisii wonlt, a.in wccrszijcien ccnigc roiul.iditigc iiulrukkcn; dt zij- en aditcrraiul liiclii

met korte, platte, gcclaclnige liorstclliaanjcs liczct. DckscliiUk-n aciiter liet mickk-n liuikig

argcioiid. Lengte 8— y niin. Verbreid in de diliiviale streken in de voedingsresten van uilen,

onder lompen aan de randen van velden; ook op zandwegen rondloopendc; over liei alge-

meen zeldzaam 2. sabulosus L.

De dul)l)elstrepen der dekscliilden sleclits zwak lie<tippeld, veel smaller dan de tiisschenrnimten. 5

5 De oneven (i > 3ï 5' 7 *" y) tnssclicnrnimten op de vrij korte, liooggeweltde dekscliilden

met grootere, gladde Inilties ol' vlakke vcrlicvenlieden, welke van achteren een geelrood of
geelachtig haarhnndcltje dragen; ook zijn de daarmede afwisselende tnsschcnriiimtcn (2, 4,
6 en 8) van kleinere ol' zeer kleine, korrelachtige bultjes voorzien , of ontbreken dezen nage-
noeg geheel (ab.s. 'itsiaticiis Falderin), of de rijen der kleinere bultjes worden met die

der grootereii door dwarsrimpels verbonden (ab.s. 'tiotitdn.ins Ilarold); veelal zijn de bultjes

op de even tu'jschenriiinnen naar de zijden veel kleiner dan die iiver bet midden en langs

den naad. üe dubbclsircpen tamelijk breed. S]irieten roodbruin. Vciorboofd onellen , dicht

bestippcid; de voorrand in het midden scherphoekig. Halsscliild iets smaller dan de dek-
schildcn, breedcr en vlakker dan bij sabtilostis; diclit bestip]>eld, eveneens onellen. De
haarbinideltjcs op de dekscliilden slijten gewoonlijk spoedig af. Deze soort is iets kleiner

en smaller dan sahulosus. Lengte 7è-y4 mm. In dierlijken afval, o. a. op vellen en
hoeven, liij Arnhem, Aug. en fiemelen bij Maastricht, Juli. Ook op het Noord-üuitsclie
eiland liorkiim 3. hispidui 1'oiitopp.

De oneven, zwak verheven tussclienriiiniieii op de dekscliilden met rijen van langwerpige
vlekken, waarop haarhundels; de daarmede afwisselende tussclienrniinten met enkele uiterst

kleine liaarbnndeltjes. Lichaam gestrekt, naar achteren iets verbreed, vlak gewelfd; granw-
zwart, dof. Voorhoofd dicht bestijipeld, met ecne gebogen voorhoofdslijn, waarop üjnc,
geelbruine liaarborsteltjes; de voorrand in het midden iets toegespitst en opgericlit. Hals-

scliild iets smaller dan de dekscliilden, aan de zijden cenigszins afgerond; door eene breede,
door een paar bultige langsverlievenhedcn begrensde, iniddengroef en enkele zijindrukken
onellen; de stip|)els op de bultige gedeelten met opgerichte geelbruine borstelharen ; de zij-

en achterrand niet korte, platte, geelbruine borstelharen dicht bezet. Dekscliilden met
duidelijke dulibelstrepen, door breede stippels als het ware gekorven, l'ooten dikwerf
roodbruin. Lengte 5-7 mm. Verbreid en niet zeldzaam, aan beenderen, aas, onder steenen
en ook wel in molm van vruchthoomcn. Ik trof deze soort eenmaal in groot aantal aan in

de llaagsclie duinen onder afval (arenarius 1".) 4. scaber 1..

6 Dekscliilden met breede, o|ipervlakkige dubbelstre|ien, waarin lijne, ronde groefjes, en dubbel
zoo breede, vlakke, lijn dvvarsrini|)elige tusschenruinuen, met rijen van enkele zeer korte,
rondachtige, grijs- of geelachtige haarvlekkeii, welke op de even tussclicnruimten kleiner zijn

dan o|) de onevenen; de 3e iiisschcnruimte aan de basis, over een korten afstand, iets

gekield; de schouderbnil d lidelijk. Halsscliild smaller dan de dekscliilden, met vrij diepe
indrukken; aan de zijden sleclits naar de voorhoeken iets afgerond; dicht bcstippeld, de
stippels naar de zijden breeder en vlakker, bij gave exemplaren elk met een witachtig
borsielhaartje; de zij- en achterrand dicht met bruingele, platte borstelharen bezet. Dofzwart.
Voorhoofd besiippeld, in het midden iets onellen, van voren afgerond. Deze soort is grooter
dan sahulosus, naar verhouding meer gestrekt, naar voren meer versmald en daardoor
eenigszins met den habitus van scaber. Lengte 10-11 nnii. Aan hoeven, haren, vellen

enz., op zandgrond. Niet iiilandsch i). In Noord-Duitscliland. Ik zag een exemplaar nit

het Weener llofmuseuni (cadaverinus 111.)

Dekscliilden inet krachtige, eenigszins gegroefde dulibelstrepen, waarin vrij dicht opcenstaaiide,
groote, vierhoekige, groefaclitige stippen; de tusschenruimten nauwelijks gewelfd, niet

breeder dan de strepen, eenigszins kcrfachtig dwarsrimpelig en met enkele zeer lijne gele
horstelluiartjes onregelmatig bezet. Schildje langwerpig, ondiep gegroefd. Halsscliild overliet
midden met eene langsgroef en twee onduidelijke indrukken aan weerszijden. Zwart, de
onderzijde, kop, halsscliild en schildje roodbruin. Lichaam gestrekt. Lengte 6 mm. Niet
inlandsch. In Duitschlaiid en Frankrijk. Mij onbekend . (nidicola lionnaire) f 11 aro ld i Flacli)

II. Tribus Ai'iiouiiNi.

(I'sa m 111 od i i n a).

2. Psiiiiiniudiiis \a\\).

(l'sa in 1110 b i us Heer).

Lichaam gCiuelfd , naar ar/i/enii verbreed. Kop eenigszins kapvormij; necrgebo,i;cn
,

dicht korrelig; van voren uit,i,'erand en me/ vcrbreedc 7va)ij;cn. Oogen , bij neergebogen

i) De vroegere o|tg-jve uit NcJiTtaiiJ lifni>I i)|i l)lljui^t( ilrlfniiiiiatit
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/•()/, (/()<);• hel halsschild volkomen htulckt. Bovenlip 7'llezi,!^'- , vcrbo)\i;cn. Voorkaken -'er-

hflt\i,^en . perkavientachti^i; , aan de hasis liooniaeli/ig , aan den hbinenrandfijn bewimpeld.

De buitenlob der achtei kaken hoornaehti^!^ , naar binnen ,t^'erielii en aan liet uiteinde in

4 scherpere of stompere tanden uitloopend ; daarachter de smalle, lederaclitige , bdvim-

teerde binnenlob. Het y kaaktaster-lid oni^eveer zoo lang als de overige leedjes te zamen
,

lan^i; spoelvormig. Kin van voren iets uitgerand, de vliesige zoom in het midden dieper

uitgerand. Rinillid der liptasters scheef-eirond , naar binnen ,i;ericht. Halsschild met

duHirsgroe'cen , langs de zijden en meestal ook de achterrand met korte , stijve , soms langere
,

dunne borstelharen bennmperd; de voorrand smal vliezig; gezoomd. Dekschilden met

laui^sstrepen , 7velke allen de basis bereiken. Achterdijen dikker dan de voordijen.

Achterschenen op de buitenzijde met een t^rootcr of kleiner aantal tandjes ; de eind-

sporen verdikt en eenigszins bladachtig, //et ie lid der acliterlarsen aan het uiteinde

naar buiten hoekig verbreed.

Van de 7 Ruropcesche soorten komen i /// Nederland en 2 /;; het aangrenzend

gebied voor.

1 Oe laatste twee raiid.strc|icii der ilekscliiklen verbiiulen zich in ol' slechts iets achter liet iniilileii.

Acluersclienen aan ileii liiiitcnraiul met .? of" 4 groote tanden. Lichaam zeer liort, lioog

gewelfd, zwart of kasianjebriiin. Kop grof korrelig. Dekschilden kogel vonnig-eirond, met

diep gegrocIÜe langsstrcpcn, waarin ccnc ketcnrij van stipiicls. Lengte
.^J -3s """• '^'^'^

inlandsch. Deze Znid-Knropeeschc soort zon bij Düsseldorl' gevangen zijn, wat ik echter

zeer betwijfel (porcicollis lil.)

De laatste twee randstrepen der dekschilden verbinden zich aan of nabij het uiteinde. Achter-

schenen aan den buitenrand met 4—8 kleine kcrftaiuljes 2

2 De borstclhaartjes aan de zijden en aan den aclitcrrand van het halsschild kort en aan het niteinde

duidelijk verdikt. Zwart,' kastanjebruin of roodbruin, onnitgeklenrde exemplaren roodgeel;

het halsschild, behalve de voor- en zijrand, veelal donkerder dan de dekschilden; glanzig.

Sprieten roodgeel, pooten roodbruin; kop aan den voorraml roodbrnin. Halsschild met 5

grof bcstippelde dwarsgroeven, daartnsschcn gladde, glanzige, verheven plooien, van vvelke

de twee achtersten door cene korte langsgroef doorsneden zijn. Dekschilden langwerpig-cirond,

naar achteien buikig gewelfd; met diepe, keienvorniig bestippelde kerfstrepen en kielvijrniige,

niet scherpe tusschcnniiinten. liij het 3 het nietasternnni in het midden ingeilriila. Lengte

2'— 3; mm. Gemeen in de dninen tiisschen planccnafval en op het zand rondkrnipcnd; ook

op de'VeInwe bij 1'ntten .... (asper 1'ayk.? crnciatosnlcatns 1'rcyssl.) 1. sulcicollis III.

De borstelh.iarijes aan de zijden en aan den achterrand van het halsschild langer.dnn, lijn,haarvormig,

aan het uiteinde niet verdikt of toegespitst. Tamelijk lang gestrekt, naarachtcren verbreed,

gewelfd, glanzig; bruin of zwartachtig, de pooten rocsiklenrig. Dekschilden iiict meer of

ininder duulelijk bestippelde langsstrepen; de tnsschenriiimtcn weinig geu'clfd, glad. Lengte

; -4 mm. Niet inlandsch. Deze Znid-Kiiropeesche soort, welke ook in den Elzas voorkomt,

zon in België bij Calmpthout en Izel (prov. Luxemburg) gevangen zijn. Mij onbekend.

(plicicolli' Er.,'? insculptus Kilst.) (I a e v i pe n n i s Costa)

3. Rliysseinus Mulsant.

Lichaam .i;estrekt, met nagenoeg parallele zijden. Kop kapvarmig neergebogen,

korrelig; van voren uifgerand, de wangen tot kleine, smalle lobben verbreed, 7celke

zich tegen de verbreede zijden van den clypeus aansluiten. Bovenlip vliezig, verborgen.

Voorkaken verborgen, perkamentachtig ; aan den binnenrand Jijn bewimperd, aan de

basis hoornachtig. Buitenste achterkaaks-lob afgerond , lederachtig, dicht en fijn behaard

:

de binnenlob smal, hoornachtig, met lederachtigen , dicht behaarden binnenrand.

Kin iets korter dan breed, van voren uitgerand; de tong vliezig, diep ingesneden en

bewimperd. Eerste kaaktaster-lid kort; het 4e iets langer dan het ze, spoelvormig.

liindlid der liptasters eivormig, toegespitst, naar binnen gericht. Oogen bij neergebogen

kop ge/ieel door liet halsschild bedekt. Halsschild met eene middengroef eneenige dwars-

groeven, aan de zijden en aan de basis met korte, stijve haarborstels bewimperd.

Dekschilden in rijen korrelig of raspachtig bestippeld. .Schildje hoornachtig of vliezig

en dan stroogeel gekleurd. Laatste slerniet door eene diepe groef van het voorlaatste

gescheiden. Pooten vrij kort. Achterdijen smaller dan de voorsten. Voorschenen tamelijk

breed, met drie tanden aan den buitenrand. Achtertarscn slank, niet of slechts weinig
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korter dan de schetien ; het \e lid hiii,s; en dun, meer dan tweemaal zoo lan^ als het

ie. Eindsporen der achterschenen smal en spits, de .i^rootere zoo lang als het ie tarslid

of iets korter, zelden iets langer.

Van de 11 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Deze soort lieriiinert in liabitiK en grootte aan Oxyomns sylvcstris. Granvvzwart of"

liniin, tamelijk dof; sprieren roestklcurlg, kop aan den Iniitenrand roodliriiin doorschijnend,
pooten roodlirnin. Ilalsscliild met 4 gladde dwarsverlievenlieden, van welke de aduerste
twee door cenc langsgroel' onderliroken zijn; de tiissclienniiimen korrelig ol' rimpelig.

Dekscliilden naar acineren iets verbreed; alle tiissclicnriiiniten der stippellijnen gelijkmatig

verlieven, met twee rijen lijne korreltjes, van welke de buitenste veel duidelijker dan de
binnenste is. Scbildjc hoornacluig, evenals de dekscbilden gekleurd. Sterniien met cene
kartcllijn nabij den acinerrand, in liet midden met ecne, ecnigszins onregelmatige, dwarsrij
van lijne stippels; bet laatste stemlet met eene dwarsrij van langwerpige groetjes, liij liet

$ bet iiietasttrniim met een diepen, ronden, middenindriik. Lengte 2; -3 mm. In |ilanten-

afval, rottende bladeren, bladaardc, onder steenen en op het zand der duinen. Verbreid doth
over bet algemeen zeldzaam (asper F.) i. germanus I..

4. Diastictus Mulsanl.

Dit genus, van jcclke slechts eene enkele Europeesche soort hekend is, herinnert in
haliitus zeer aan Psainmodins, doch onderscheidt zich vooral daardoor, dat het
halsschild aati den zij- en achterrand niet met horstelharen bewimperd is en geen
dwarsgroeven , doch slechts eene , naar voren a/gekorte langsgrocf over het midden
vertoont. Lichaam gedrongen, naar achteren eenigszins Iniikig verbreed Halsschild aan
den voorrand met een vliezigen zoom. Dekschilden in de langsgroa'cn met eene keten-

vormige stippclrij. Achterdijen dikker dan de voorsteti. Eindspoor der achterschenen
smal, bij het S die der voorschenen iets lancetvormig verbreed en samengedrukt. Eerste
tarslid eenigszins driehoekig. Klauwen rudimentair.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Habitus en grootte ongeveer van Psamiiiodius snicicollis; zwart ofwel kastanjebruin,
met den kop en het halsschild, behalve aan den voor- en zijrand, donkerder; weinig
glanzig; sprieten gecirood, pooten roodbruin; onuitgeklciirde exemplaren geelrood. Hals-
schild grof bestippeld, aan weerszijden in het midden met een dwarsindnik. Schildje iets

verdiept. Dekschilden kort, omgckeerd-eirond; tusschenniiniten gewelfd, glanzig, veelal

scherp kielvormig. liij het $ het metasternum in bet midden een weinig ingedrida. Lengte
3 mm. Op zand- en mergelgrond , aan graswortels. Valkenburg (L.) |nni en Roerniond
(Exaeten) bij Formica riil'a. Ook in Wcstfalen '

. 1. vulneratus St.

5. lMeiir(ti»honis Mulsanl.

Kop dicht korrelig, van voren uitgerand , met eenigszins opgerichten buitenrand.
Buitenste achterkaaks-lob vliezig of half lederachtig. JJalsschild slechts met eene langs-

grocf op het midden van de achterhelft , niet aan den zij- en achterrand bewimperd.
Lichaam eenigszins cylindervormig. Dekschilden in de langsstrepen meer of minder
duidelijk, gewoo7i bestippeld. Achterdijen smaller dan de voorsten.

Van de 3 Europeesche soorten komt i /« Nederland en i /// het aangrenzend
gebied voor.

Het eerste lid der acbtcrtarsen lang en smal, niet brceder dan de volgende leedjes. De langere
einds|)Oor der acliterschenen niet langer dan het ie achteriars-lid. Lichaam lang gestrekt,
cylindervormig; de meer of minder diepe, soms meer oppervlakkige langsstrepen der dek-
schilden veelal zwak bestippeld (Sub-gen. Pleurophorus i. sii.). Glanzig zwart, sprieten
roodgeel , de voorrand van den kop benevens de pooten roodbruin , de randen van het halsschild
en veelal ook de dekschilden kastanjebruin. Soms is de kleur lichter roodbruin en de dek-
schilden meer roodiirüin. Kop dicht korrelig en rimpelig. Halsschild iets brceder dan de
dekschilden, verspreid en grof bestippeld , nabij de voorhoeken met twee meer of minder
duidelijke dwarsgroeven. Dekschilden met diepe, bestippelde langsstrepen en gladde, vlakke
tusschenruimten. Voorschenen met 3 tanden. Lengte 2J

- 3 mm. In het voorjaar onder
steenen, zij zwermt 's avonds. Uitsluitend bij Rotterdam of Óldenzaal gevangen, i. caesus 1'anz.

Het eerste lid der acbtcrtarsen korter, naar het uiteinde dikker. De langere cindsjioor der
achterschenen langer dan het ic achtertars-lid (Siili-gcn. 1'latytomiis Muls.). Dekschilden
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met krachtige, grol' bcstippcldc langsstrcpen; de tiissclienriiiiincii, voornl die langs den

naad , aan bet uiteinde meer vcrlicven. Lichaam pel;hriiin , ol' wel roodbruin niet donUcrder

halsscliiid. Zij is iets hrecder dan caesiis. Lengte 3- 3* mm. Niet inlandsch. Deze Zuid-

Kiiropcesche soort zon in den Elzas voorUomen. lli zag een exemplaar uit het Wcener

llolnuiseuni (sabulosns Mids.) i)

(A p 11 o d i i n a.)

0. Ox.vomns Laporte.

Dit genus oiitkrSCluidt zich van hel aanverwante genus Ap ho diu s ,vooial doordat

het halsschild op de achterhelft van ccne naar voren afgekorte langsgroef voorzien is.

Ook vcrtoonen de deksckilden lo diepe, nagenoeg tot aan de basis doorloopende langs-

groeven, afgewisseld met Jijne, scherpe langsribbcn.

De eeltige F.uropeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart, zwarthruin ol' donl;er Icastanjebruin, ecnig<zins dol"; sprieten roodgeel, de buitenrand

van den kop roodbruin doorschijnend; de zij- en voorrand van het halsschild, het uiteiiule

van het achterlijf en de pooten rondhrinn; bij Ah.c. fjiveolaliis Mids. de bovenzijde rood-

bruin, de deksciiilden grootcndeels lichter. Kop zeer lijn, halsscliiid grol' bestippeld en aan

de zijden met kleine, üiibe|iaalde indrukken. De langsgroeveii der dekschilden met groote,

breedc stippels; een schoudertaiulje voorhanden. Rij het i het metasternuin iii het midden

opiicrvlakkig ingedrukt. Lengte 2j—SJ mm. Gemeen in vette tninaarde, onder |)laiiken,

steeneii en tiisscbcn verrotte bladeren. De Inrve door Rey beschreven.

(|)urcatus l"'.) I. sylvestris Scop.

7. Aphodius lllig.

Kop vlak of iets gewelfd, met eenigszins neergebogen buitenrand ; de naad tusschen

voorhoofd en clypeus ' meer of minder duidelijk en veelal met drie bultjes. Oogen van

voren door den rand der wangen eenigszins doorsneden, waardoor bij teruggetrokken

kop alleen het voorste bovengedeelte onbedekt blijft; bij het sub-gen. A m mo ec ius kunnen

de niet doorsneden oogen 'door het halsschild bedekt worden. Bovenlip vliezig, aan de

binnenzijde van den clypeus verborgen. Voorkaken geheel in den mond verborgen
,
het

voorste gedeelte pcrka'mentachtig , aan het uiteinde meer of minder vliezig en aldaar

behaard , de binne?trand met korte borstelharen bezet ; het kauwvlak ,
behalve bij het

sub-gen. Ammoccius, uit in de lengte geplaatste plaatjes bestaande. Achterkaaks-lobben

vliezig, de buitenlob van boven dicht en Ji;n behaard, de binnenlob smal en in de lengte

geplooid. Kaaktasters niet verlengd, het eindlid stomp toegespitst. Tong vliezig, van

'voren gespleten. Liptasters vrij kort. Bovenzijde van het lichaam zelden behaard.

Halsschild zonder middengroef of dwarsgroeven , de al of niet gerande basis niet

be-wimperd. Dekschilden met lo gewone stippellijnen, van welke gewoonlijk slechts de

eerste 5 de basis bereiken; de ?>e {van af den naad gerekend) van voren sterk, de Tc

minder 'verkort; de tusschcnruimten zelden tot langsribbcn verheven. Achtercoxae iets

verbreed, zoodat een gedeelte van het ie sterniet bedekt wordt. Voorschenen met drie

groote tanden, welke hoogstens de helft der buitenzijde innemen, daarachter meestal

lijn gekorven; de eindspoor altijd voorhanden en duidelijk, minstens het 2e tarslid

bereikend. Achterdijen op den bovenkant be-wimpcrd .ichterschenen op_ de buitenzijde

met twee kantige, van borstelharen voorziene dwars- of schuinstaande lijsten; aan het

uiteinde eveneens van een borstelkrans voorzien. Eerste lid der achtertarsen muistens

zoo lang als het 2e ,
geivoonlijk veel langer , tamelijk smal, zijdelings gecomprimeerd

,

op de onderzijde dicht bewimperd ; ook de overige leedjes veelal nog op de onderzijde

met eenige 7vimperharen. Bij het S de bultjes op den clypeus meer ontwikkeld dan bij

het 1; ook treft men sexueele verschillen aan in den vorm en de bestippeling van het

halsschild, soms zelfs in de beharing der onderzijde, veelal ook door de aairwezighcid

van een indruk op het metasternum bij het i, en eindelijk bij enkele soorten in den

I) Volgens KciKcr iou hitrlui- waarsthijulijk ISa m mudi u s in^uuliuu» Kil-l. luOiuurcii (liu Va. 19).
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vorm (Ier cindsporen van de voorschenen .
— De soorten van dit ,^eniis leven meestal

gezellig bijeen in mest, zelden in bladaarde. De meesten zijn bij dag bezi,!,'-, doch ver-

schijnen enkelen tegen den avond en zicermcn velen tegen zonsondergang. De luijfjes

leggeti hare eieren in mest, veelal in de gaten van G eo t rup es-soorten ; de engerling-

achtige larve vreet zich daarin eene holte. Gangen graven of 7nestkogels maken komt
niet voor.

De larve van A. fossor is door Candèze , Perris , Schiödte en Kittel , de pop
door Xambeu beschreven ; de larve van b r ev is door Schiödte , de geheele ontwikkeling van
foetens door Ileeger , de larve van fimetar ins door Frisch en Aïulsant , die vatt

scybalarius door Rosenhaner , de larve van granarius door Schiödte en Xambeu

,

en de pop door Xambeu, de larve en pof> van rufus door Kosenhauer , de larve van
constans door Perris , de larve en pop van lividus door Bouché , de larve en pop
van pusillus en conspurcatus door Roscnhaucr , de larve van rnfipes door
Schiödte, die van lividus door de liaan en de larve van depressus door Rosen-
haner en Xambeu , benevens de pop door Xambeu beschreven.

Van de ± 150 Europeesche soorten komen 39 in Nederland en 14 in het aan-
grenzend gebied voor.

I Sdiikljc hing en spits, ! tot
i

van rfc k'iigtc der ckkscliiklen bcdrageiui (liij erraticiis,
s II b te r ra n c II s, t'ossor en liac morrlioidal is) 2

Schildje lUein, gewoon, ongeveer ,'„ van de lengte der dcliscliikkn bedragend 5

1 DeksL-liiklen op den rug, vooral om bet scliildje, afgeplat; bet scliikljc diep liggend (Siib-gen.
Coloboptertis Mnis., Co p r i m o rp b iis Muls.) . 3

Dekscliilden gelijkmatig gewelfd, om liet scliildje niet afgeplat; bet scliikljc niet dieper gelegen
(Sub-gen. Tcuclicstes Muls.) 4

3 Dekscbildcn met fijne diibbclstrepen, de tiisscbeiiruiintcn breed, tamelijk vlak, lijn en vrij

diclit bestippeld; vrij kort, weinig of niet langer dan breed, aan liet uiteinde tamelijk reclit

afgcknot; eenigszins dof. Zwart; de dekscbildcn geelbruin {iiiücolor Dalla Torre), ineestal

met donkerder naad (ab. c. lincatus Dalla Torre, tacmatiis Scbilsky) ol' met ccnc meer of
minder uitgebreide, scliceve, berooUte vlek (ab. c. nehuUsiis Muls.), welke zicli bij ab. c.

jumigalns Muls. QmelaiichoHai.'! Dalla Torre) zoozeer uitbrciilt, dat de dekscliilden nagenoeg
geheel zwartachtig zijn, soms blijft het uiteinde en de uiterste zijrand geelbruin; bij ab. c.

bisir'igatus Dalla Torre (^striolatiis Gebl., siibmiiciiliitus Muls.) sleclits de 2e en 4e tusscheii-

niimte nabij het uiteinde met eene donkere streep. Kop en balsschild dicht bestippeld, de
basis van bet lialsscliild lijn gerand. Voorscbciien aan den buitenrand, achter de 3 eindtanden,
lijn gekorven. lüj het j de clypciis niet een duidelijk bultje; het lialsscbild breeder, iels

meer gewelfd cu glanziger. lüj het J de clyi>eiis met ecu zeer flauw bultje, het bals-

schild dichter bestippeld. Lengte 6J — K mm. Verbreid in alle kleur-abcrraties, en op
sommige iikiatseu gemeen. Vooral in schapen- en varkcnsinest, doch ook in koemest.

1. erraticus L.

Dekscliilden met langsgroeven wanrin eene stippelrij, welke bij de binnensten aan weerszijden
door eene lijiie lijn begrensd is; de tussclienruiinten kicivormig (E u ple nrus Muls.). Zwart,
gewelfd, glanzig; de dekscliilden soms kastanjebruin (ab c. ftLSi-ipciiiiis Muls., fincus Dalla
Torre), roodbruin of rood (ab. c. rufiLS en riibcr Dalla Torre) 1). Sprieten geclrood met
zwartaclitige knots; pooteu zwart, met roodbruine taisen. Clypeus, vooral bij bet (f, inde
breedte bultig gewelfd, daarvóór rimpelig bestippeld; het voorhoofd met driebultjcs, welke
bij het (? sterker ontwikkeld zijn. Ilalsschild grof, verspreid bestippeld, daariusschen nog
uiterst lijn bestippeld; bij bet ^ merkbaar breeiler dan de dekscliilden en in bet midden aan
den voorraud met eene kleine uitholling; bij het J dichter bestippeld. Lengte 5 rj mm.
Gemeen in koe- en schapenmest, ook in vette ttiinaarde 2. subterraneu-. L.

4 De bovenste eindspoor der achterschcnen zoo lang als bet eerste tarslid. Voorschenen achter
de drie eindtauden op den buitenkant gaafrandig. I.icbaam hoog gewelfd, glanzig zivart; bij

ab. c. sylvr.l'uiis Ahr. {bru:iiicii.\ Muls.) de dekscliilden grootendeels bloedrood. De buiten-
rand van den kop opgericht, van voren breed en vlak uitgerand, met afgenmde wangen;
het voorboofd met ;? bultjes, welke bij bet <? krachtig-, het middelste als een hoonuje,
oniwiliUeld zijn. Ilalsschild met enkele verspreide stippels, aan de zijden en aan de basis
duidelijk gerand; bij het g iets breeder dan de dekscliilden, slechts op de zijden met eenige
stippeltjes, van voren met ecu indruk. Schildje van af de basis kegelvormig versmald, vlak.

I) Ik ïcrniofd dal d.- var. cocriihxcns \Vi-,l,-rli;Éiisir i. lill,, HiiroliJ, hlj wi'lki- iW dfkscllilden i lilaUMatlUij; iplaal-
plans vcrtoullcii (wat bij get-n (.nki-le Aphudius ht'ki'iid is) ducll üji ucn oud vcrwtrrd cleinidaar.
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Dckscliildcii met vrij zwakUi: .siippcllijiicn , ilc tiisscliciiniinueu vlaU en glad. l.ciigic

10— 12 nmi. Gemeen iii Uocmcst 3. rossor L,

De bovensic eimlspoiir der aelitcr.scliciicii veel kurter dan liet eerste tarslid. Vi)orsclicneii

aclitcr de drie eindtanden gekorven (O t o pli ci r n s Mids.). I.icliaam kiirt, sterk gcuellil; glanzig

zwart, de dekschilden aan liet uiteinde meer ot' minder uitgebreid lilciedroud, liij ab.c. stiii-

gtiiiwliiitiis Ilerbst bovendien met eenc roodc seliondervlek; bij ab. e. "mbiilus Muls. de

dekschilden geheel rood, bij ab. c. 'Iiiimcrnlis Mnls., behalve eene roode basaalvick, geheel

zwart. Pooteii zwart ol' bruin, de tarsen roodachtig. Voorhoofd met 3 Iniltjcs, van welke

vooral het middelste bij het <? krachtiger ontwikkeld en spits is; de wangen naar buiten

in een stomp tandje tiiistcUcnd. Ilalsschild tnsschen de grove, bij liet $ dichtere, besti|)pe-

ling lijn bestippeld; de zijden en de basis gerand. Schildje zeer diclit bcstippcid. Dekschil-

den met krachtige stippellijnen en uiterst lijn bestipiielde, vlakke tiisschenriiiinten. Lengte

^— 5^ mm. Niet zeldzaam in koe-, paarden- en schapenmest .... 4. harmorrhoidalis L.

5 Aciitcrschenen in het niidilen van den ondersten toprand niet korte, stijve, even lange

borstelharen 6

Achterscliencn ook in liet midden van den ondersten toprand met langere en kortere borstelharen

bezet; ook staan de liaarborstels minder dicht opeen, zijn langer en veelal meer haarachtig. 25

6 liasis van het halsschild, over de geheele breedte, meer ol' minder lijn gerand; de randlijii

veelal in den basaalkant gelegen en slechts van achteren gezien zichtbaar (zie bij p la gia t ti s

en n i g e r) 7

Uasis van het halsschild in het midden ongerand, tegen de achtcrlioeken veelal lijn gerand 1).

Schildje sinal , spiesvorniig, van voren niet parallele zijden, aan het niteinde toegespitst

(Siib-gen. Nialns Mnls.) (bij I i v id iis, v ar ians, p la giat us en n iger) 22

7 Kop sterk gewelfd, op het voorste derde gedeelte met een stompen dwarskiel, van daar tot

aan den breed en diep nitgcranden voorrand loodrecht afvallend; de voorhoofds-naad

ondnidelijk en zonder eciiigc aanduiding van bultjes; oogen niet door de wangen door-

sneden, bij terntsgctrokkeii kop, geheel door het halsschild bedekt (Siib-gen. Am moe eins
Mills.). Lichaam zeer kort, hoog gewelfd, naar achteren verbreed; glanzig zwart, oiiuitge-

klenrde exein|ilareii roodbruin; sprieten roodgeel. Schedel nagenoeg glad, van achteren lijn

bestippeld; de clypens aan weerszijden, naast de nitranding, met afgeronde hoeken, vóór

de dwarskiel lijn korrelig. Halsschild verspreid grof bestippeld, daartusschen met zeer lijne

be.stippeliiig; de voorrand-lijn alleen aan de zijden aangeduid; aan de zijden en aan de basis

duidelijk gerand. Dekschilden met diepe, breedc, gegroefde strepen, waarin grooie, diepe

stippels, welke ook aan het tiiteinde en aan de zijden duidelijk zijn; de tnsschenniimten

van voren iets gewelfd, aan het tiiteinde kielvonnig verheven, lüj het <J het metasteriinm

in het midden iets ingedrukt. Lengte 4^—5 mm. In half verdroogden koemest, vooral op

zandgrond; verbreid doch overal zeldzaam 5. brevis Er.

Kop minder gewelfd, gewoonlijk vlak; in het voorste derde gedeelte gewoonlijk, vooral bij

het (J, met een meer of minder duidelijken kielvorniigen , gebogen dwarsriinpel, in welk

geval ile voorhoofds-naad van bultjes voorzien is; van daar tot aan den, in het midden niet

of slechts iets uitgebogen, voorrand niet loodrecht afvallend 3

8 Halsschild van voren bij het J met een vlakken indruk, naast de achterhoeken naar buiten

meestal onduidelijk uitgebogen of schuin afgesneden. Voorhoofds-naad niet bultjes. Sterk

gewelfde soorten (foetens, fimetarins en scybalarins) (Sub-gen. Apliodius i. sp.).

Zwart, dekschilden rood of okergeel, veelal met onbepaalde vlekken, bij uitzondering

geheel donker 9

H,alsschild in beide seksen gelijk, van voren zonder indruk, met stoni|ie of gewoon algeronde

achterhoeken 11

y Voorhoeken van het halsschild rood of geelrood. Dekschilden rood, zeldzamer met onbepaalde

donkere vlekken. Sprieten rood met roodgele knots 10

Halsschild geheel zwart. Dekschilden okergeel of grauwgccl, ecnklenrig (/t'^s^aftvM Dalla Torre),

of elk met een meer of minder duidelijken bruinen langsveeg (jah.t:. conjiagratus V.'),\\'<i\V.i:

soms de geheele dekschilden inneemt (ab. c. argillicolur Muls.
,
_/«,fCK.v Dalla Torre); of,

behalve het brniiie uiteinde, geheel zwart (ab. c. nigricans Muls.). Overigens glanzig, in

grootte met fimetarius overeenkomende, doch iets korter. Sprieten geelachtig met donkere

knots. Kop met in 't midden iets uitgebogen voorrand, dicht bestippeld; voorhoofd met
drie bultjes, van welke het middelste bij liet ^ liooger en spitser is. Halsschild van voren

ongerand, tamelijk grof en verspreid-, daartusscheu uiterst lijn besiip|)eld; bij het ^ iets breeder

dan bij het 5, van voren een weinig ingedrukt. Schildje lang-driehoekig, toegespitst. Dek-

1) Itij A. [ilagiatus cii uijrtT is suiiis dt; basis iu liet uii(idi-ii lwv uiiduidfhjk gt-raiid.
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scliiliicii inct liicpe stippellijnen en vlak gcwcU'ik' tiissclicnruinuen. 1'ootcn lichter ofitonkerder

roodbruin (^pallipes Mnls.), zeldzamer zuariaclitig. Lengte 5^—7 nini. (jcmccn, vooral in

mcnsclien-iiitwcrpselen , docli oolc in Uoe- en paardennicst 8. scybalarius F.

10 Buik rood. lierste lid der aclitertarsen korter dan de volgende ilric leedjes te zanien; de

bovenste cindspoor der aclucrsclienen langer dan bet eerste tarslid. De 4e tusscbenriiimte

der dckscbildcn (die langs den naad niedcgerekend), evenals de naastbijgclegenen, niet

afgekort, doeb tot vlak nabij den toprand, 0|) dezelfde hoogte, doorloopend. Deze soort

gelijkt op fimetarius, docli is breeder; met langer halsschild en kortere dekscbildcn

,

welke bovenop iets vlak gedrukt zijn. Glanzig zwart; dekschilden rood (doorgaans iets

donkerder dan bij fimctarius), hetzij eenkleurig QsnuifiiinifiHDiis Muls.), of op het

aciuergcdeelte met een zwarten dwarsvceg, die zich soms zoover uitbreidt, dat alleen de

buitenrand rood blijft (ab. c. veiccimirius Ilrbst, //'OTi«//« Dalla Torre). Kop met in 't midden
llauw uitgebogen voorrand; voorhoofd met 3 bultjes, van welke liet middelste hooger en

scherper i>. Halsschild verspreid en grof- en bovendien uiterst lijn bestippeld; bij bet <?

nagenoe? glad en van voren met een flauwen indruk; de voorhocken met eene roodevlck,
welke zich dikwerf over bijna den gehcclen zijrand uitbreidt; ook zou eene ab. c. ';»,ir)"/co//;.r

Muls. bekend zijn, bij welke het halsscliild eenkleurig zwart is. Schildje iets ingedrukt en

bestippeld. Dekschilden niet diepe stippellijnen en vlak gewelfde tusschenniimten. Pootcn

zwart, de schenen lichter of dcmkerder roodbruin, de tarsen rood. Lengte 7— 8J mm. Niet

zeldzaam; vooral in bet najaar in koemest op zandgrond, o. a. op de duinen . 6. foetens !•'.

liuik zwart. Eerste lid der achtertarsen zoo lang als de volgende drie leedjes te zamen; de

bovenste cindspoor der achterschenen korter dan liet eerste tarslid. De 4e tusschenruimte

der dekschilden en meer of minder ook de naastbijgelcgencn voor den toprand afgekort.

Glanzig zwart; dekschilden helder rood, bij ab. c. macuripennis Muls. naar bet uiteinde iets

berookt. Kleine exemplaren niet roodachtig halsschild, geelroode dekschilden en meer of
minder licht gekleurde onderzijde en pooten vormen de ab. aiitumnnlis Naez. (j>rijphUiis

Cliarp.). Ook zomlen exemplaren met eenkleurig zwart halsschild bekend zijn (ah. c. */i;Vo/or

I'oiircr.); bij ab. c. fiypi)f>y!;iatis Muls. is de anus rood. Voorhoofd met drie duidelijke

bultjes, van welke het middelste hooger en spitser is; ook is de gebogen dwarskiel daarvói'u'

bij het (? zeer duidelijk. Halsschild zeer verspreid en grof- en bovendien lijn en vrij dicht

bestippeld; bij het ^ van voren met een duidelijken indruk. Schildje aan de basis bestippeld.

Dekscliilden met diepe stippellijnen en vlak gewelfde, uiterst lijn bcstippelde tusschenniimten.

Pooten zwart, de tarsen roodbruin. Lengte 5J -8 mm. Overal zeer gemeen, vooral in koe-

en paardennicst 7. fimetarius L-

11 Schildje klein, smaller dan de eerste twee tussclieuruiniten der dekschilden, aan de basis niet

parallele zijden, van achteren toegespitst i). De basis van bet halsschild bij onze inlicemscbe

soort lijn maar duidelijk gerand (Sub-gen. Ca la most e r n 11 s Moisch.). Deze tamelijk gestrekte,

sterk glanzige zwarte soort is vooral te Iierkcnnen aan het giof en zeer verspreid besiippelde

halsschild, welks schijf veelal glad is; daartusschen met meer of minder duidelijke,

zeer lijne bestippcling; ook is bet eerste lid der aclitertarsen naar verhouding kort, slechts

weinig langer dan het 2e. Dekschilden ongeveer iJ maal zoo lang als te zamen breed, met
krachtige stippellijnen en zeer verspreid-, moeilijk zichtbaar bestip|icldc, nagenoeg gladde

tusschenruimten; geheel zw^art (^coiiculor Muls.), veelmeer aan het uiteinde, naar den buiten-

rand, roodbruin, welke kleur zich over een groot deel der dekschilden kan uitbreiden;

bij ab. c. moestiis Muls. (^basiilis Dalla Torre), behalve aan de basis, geheel roodbruin; bij

ab. c. siiliiralis 1'ald. de dekschilden rood, de naad en de zijrand donkerder (bij lirumnieii).

Kop dicht rimpelig bestippeld, niet in het midden breed uitgebogen voorrand. Hij sommige
mannetjes (_parcepiincttiliis Muls.) is het midden van liet halsschild nagenoeg onbestippeld

en zijn de zijden soms roodbruin; bij sommige wijfjes (^cribratus Muls.) dichter besti|i-

peld. Ook zijn exemplaren bekend bij welke de tusschcnruimten der dekschilden sterk en

dicht bestippeld en de sti|ipellijncii minder duidelijk zijn (ab. s. 'riigulosiis Muls.). Pooten
lichter of donkerder roodbruin of zwartbruiii, de tarsen roodachtig. Hij het (? de drie

voorlioolds-bultjes duidelijk, het middelste iets hooger en spitser, daarvi'iór met een gebogen
dwarskiel; bij het J de drie voorhoolds-bultjes, vooral de zijdelingsche, <induidelijk , zcio

ook de dwarskiel onduidelijk of gelael ontbrekend. Lengte 4—5 mm. Zeer gemeen in

allerlei mest, vette tuinaarde en rottende plantenstolfen. Qngcr Creutz. , carboiiariiis Si.)

9. granarius L.

Schildje breeder, driehoekig, meestal zoo breed als de eerste twee tusschenniimten der dek-
schilden, onmiddelijk van af de basis tot aan liet uiteinde versmald. De basis van het

halsschild duidelijk gerand 12

12 Grondklenr leemkleurig, okergcel, roodgeel of bruinrocjd ; kop en halsschild meestal grootcn-
deels donker; halsschild altijd breed geel of roodbruin gezoomd; onderzijde grootendeels

geel of bruin, zeer zelden donkerder (Sub-gen. liodilus Muls.) 13

1) Kxeiliplarcn van A. plapiatii^ t-ii iiiptT, hij Wflki.' df lia>is van lift luibscliü'l in het iiiiihlni twv (lauw giTaii'l is,

ondcrschfidfii ^ich gemakkelijk van granarius duur iiet \eel gruver i-ll diehler he^^tippelde liaUscliild.
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Groiulklcur zwart, soms met roinibniiiic, ruDiic ol' rood gevlekte deUscliiWen. Oiuici/ijilc

zwari. (lals.scliiUI zelden inct rooiien zijrand (Siili-gen. Agriliniis Muls.) il!

13 Halsschild van voren gerand. Lichter ol' donkerder leemklciirig ol'oker^ccl; de schedel en

ccne grootc, meer ot' minder nitgehreidc, niiddcnvlek op liet halsschild zwart ol'brnin,
gewoonlijk nog met een klein donker zijvleUje. Dekscliilden met diepe stippellijnen en

uiterst lijn bcstippeldc tnsschenruimten. Voorhoofd inet 3, hij het J onduidelijke hnlijes.

Lengte 7J -8 mm. Niet inlandsch. Deze soort zou in VVestfalen , hij EUierl'eld in de Rijn-

prov. en op het eiland liorkum gevangen zijn . . (meridionalis Villa) (h y d r ocha er is F.)

Halsschild van voren niet gerand 14

'4 Dekscliilden ("soms behalve het uiteinde) evenals de rest der bovenzijde glanzig; de schouders

zonder tandje 15

Dekscliilden dot', de schouderhoeken met een zeer Ulein, spits tandje. De bovenste eiiulspoor

der achterschenen niet langer dan het ie tarslid. Deze soort komt in habitus en kleur met
nitidulus overeen, docli is hrecder, vlak gewelld en gemakkelijk te herkennen aan de

dolVc, stroogele kleur, ile lijne bestippeling en liet ontbreken der bultjes op het voorhoofd.
Kop aan den voorrand in 't midden iets uitgebogen, verspreid en lijn hestippeld; roodhruin-

achtig, de schedel zwartaclitig. Halsschild grof en fijn dooreen hestippeld; op het midden
donker roodbruin, aan de zijden gewoonlijk met eeiie bruinachtige stip. Dekscliilden met
zeer lijne stippellijnen en met brcede, vlakke, versjireid en uiterst fijn bestippelde tusschcn-

ruiinten; de naad smal bruin. Onderzijde grootendecls, alsook de pooten, bruingeel. Bij het

<f het halsschild iets breeder, vlakker en iets fijner hestippeld. Lengte 4j—6 mm. In koe-,

paarden- en schapenniest. Niet inlandsch. Zij zou in België bij Ridderborn gevangen zijn;

overal in Duitschland (immundus Creutz.)

15 Toprand der dekscliilden dof, niet hestippeld. Lichter of donkerder okergeel, glanzig; de

schedel, de buitenrand van den kop en gewoonlijk eene tot aan den voorrand reikende

niiddenvlek op het voorhoofd, benevens de schijf van het halsschild zwartaclitig of donker-

bruin; de zijrand van het halsschild gewoonlijk niet eene donkere stip; bij nb. i:. limbtitflliis

Muls. breidt zich de donkere schijfvlek van het halsschild tot aan den voor- en achterrand

uil. Dekscliilden ccnkicurig of met smallen bruinen naad, bij ab. c. ^piiiii'tutns 1'aiiz. met
twee donkere vlekjes, bij ab. c. bipunctatelliis Muls. slechts met een schoudervlekje. Onder-
zijde grootendeels brningeelachtig; pooten roodgeelachtig, de dijen lichter geel. Kop met
in 't midden iets uitgebogen voorrand, verspreid hestippeld; met 3 duidelijke voorhoofds-
bultjcs, van welke het middelste hooger is. Halsschild verspreid en grof en hoveiidien

uiterst fijn-, hij het J dichtei hestippeld. Dekscliilden met naar achteren iets sterker verdiepte

stippellijnen en vlak gewelfde, uiterst lijn bestippelde tussclienruimten. Lengte 5 — 7i mm.
Niet zeldzaam in allerlei mest, vooral in nieiischen-uitwerpselcn; 's avonds veelal aan gras-

halmen 10. sordidus F.

Toprand als de rest der dekscliilden hestippeld en meestal even glanzig i(j

16 De grootere eindspoor der achterschenen iets langer dan het ie tarslid 17

De grootere eindspoor der achterschenen hoogstens zoo lang als het ie tarslid. Deze soort

herinnert in voorkomen zeer aan sordidus, doch is veel kleiner, smaller en gestrektcr;

met parallele zijden, gewelfd. Okergeel, kop en halsschild licht roestrood, de schedel en de

schijf van het halsscliild donkerbruin of zwartaclitig, de naad der dekscliilden iets smal

berookt; onderzijde bruinrood, pooten bruinrood met geelachtige dijen. Voorhoofd met drie

biiltjes, die hij het $ duidelijk zijn en van welke het middelste iets hooger is, daarvoor iets

buliig; kop bij het J dichter hestippeld. Halsschild hij het g verspreid-, bij het ? dichter

hestippeld. Dekschilden met duidelijke, diep bestip|ielde strepen en vlakke tusschenrnimten.

Lengte 4'— 5J mm. Verbreid in mest, o. a. in de duinstreken niet zeldzaam in menschen-
nitwerpselen (gilvus Schniidt) 12. nitidulus F.

17 De stippellijnen der dekscliilden van achteren sterker verdiept, eenigszins groefachtig; de

lusschenruimten voor het uiteinde gewelfd; het uiteinde iets grover en dichter hestippeld

dan de zeer fijn bestippelde tusschenniimten. Habitus en grootte van sordidus, doch iets

meer gedrongen en gewelfd; glanzig roestrood of bruinrood, de schijf van het halsschild

en veelal ook de borst en een meer of minder uitgebreide langsveeg op de dekscliilden

zwartachtig of donkerbruiii (ab. c. arcuatus Moll); hij ab. c. melanotus Muls. (^Crculzcri

Dalla Torre) de dekscliilden zwartaclitig en alleen de zijden en de naad bruinrood. Kop
ongevlekt of meer of minder zwartaclitig; niet drie duidelijke, bij het ^ meer ontwikkelde
voorhoofds-bultjes. Halsschild grol' en fijn dooreen-, bij het J in het midden duidelijker

hestippeld. Uiteinde iets minder glanzig dan de rest der dekschilden. Lengte ~,\
—

7i """•

Verbreid, vooral in duinstreken , in koemest, meestal in den nazomer.
(rufescens F.) 11. rufus Midi.
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De stippcIlijiRn der ilckscliildcii van achteren niet sterker verdiept, de tnssclienniiTnien aldaar
eveneens vlak. Deze soort gelijkt op ccne groote sordidiis, doch is gemakkelijk te onder-
scheiden doordat de dekscliilden ook aan den tO|) hcstippeld en glanzig zijn. Licht hruingeel;
de kop of alleen de schedel, het grootste gedeelte van de scliijl' van het halsschild en de
horst donkerhrnin; de dekscliilden aan de zijden, naar het niteinde, henevens de naad,
•-mal gehruind; hij ah. c. hiiSecorum Muls. liet halsschild geheel zwart. Kleine, veel lichter
gekleurde, exemplaren, met donkerrood halsschild en eeiikleurig gele dckschildcn vormen de
var. emargbuills Mnls. Clypcus van voren uitgenind, het ^ met onduidelijke voorhoord--
hultjcs. Halsschild hij het ^ verspreid-, hij liet S dichter hestip()eld. Dekscliilden met vrij

diepe stippellijnen, wier stip|>els vrij groot zijn, dicht opeenstaan en huiten de randen der
zeer lijn, verspreid bcstippelde tusscheiirnimten uitsteken. Lengte 7—8.] mm. Vooral in het
najaar in varkeiisniest. Niet inlandsch. In de üelgisclic prov. Liixemhnrg en in Westl'alen.

(I u ge n s Creutz.)

18 Dekscliilden geheel zwart of donkerhrnin , hij uitzondering naar het uiteinde of geheel rood-
hrnin. Halsschild zwart, zonder roodc vlekken aan de voorhoekcn. Voorhool'ds-naad met
meer of minder duidelijke hulijes in

Dekscliilden rood, of zwart met roode vlekken. Halsschild zwart, niiiisiens in de voorhoekcn
lichter gekleurd 21

19 De naad der dekscliilden nahij liet uiteinde niet ingedrukt, de naadstreep aldaar niet, of
slechts weinig meer verdiept. Eerste lid der aclitertarsen nagenoeg zoo lang als de volgende
drie Iccdjes te zanieii. Clypens in het voorste derde gedeelte zonder duidclijken dwarsrimpel,
of deze is alleen hij het $ duidelijk 20

De naad der dckschildcn nahij het uiteinde iets ingedrukt, aldaar niet zoo verheven als in

het midden of aan het niteinde; de naadstreep aldaar veel meer verdiept. Eerste lid der
aclitertarsen weinig of niet in 't oog vallend langer dan de volgende twee leedjes te zanieii.

Zwart, de dekscliilden veelal kastanjehruin of roodhruiii, met lichter uiteinde (ah. c. «;«)•/(«/(.»•

Muls.), glanzig. Lichaam ecnigszins gedrongen, gewelfd, de dekscliilden met parallele zijden.
Clypcus in liet voorste derde gedeelte met een duidclijken, kielvormig-verheven , lijnen
dwarsrinipel; de voorhoolds-uaad bij het ,? met .^lulijes. Halsschild dicht, grof en lijn dooreen,
hcstippeld. Dekscliilden met tamelijk lijne, hestippclde langssirepen; de tussclienruimten zeer
lijn, verspreid hcstippeld. Lengte 4—4* min. Niet inlandsch. Deze soort zon in West-
Duitscliland voorkomen (co 11 stans Dfts.)

20 Dekscliilden gestrekt, naar achteren duidelijk verbreed; de naad meestal smal gehrnind.
Overigens geheel zwart. Halsschild diclit hestipiield, met vele grovere stippels doormengd.
Dckschilden met diep gekorven stip|iellijuen en uiterst lijn bcstippelde, vlakke tussclien-
ruinitcu. Bij ah. c. nrnbiiis Muls. de dekscliilden roodhrnin, met gewoonlijk lichter uiteinde.
Mesostenium tusschcn de iniddelcoxae niet gekield. Lengte 4; — 5; mm. In menschcn-nitwerp-
selcn. Niet inlandsch. Deze soort zou door Dr. O. &/(««,/(-/ op het eiland Borknin gevangen
zijn; ik zag geene exemplaren (alpicola Muls.) (pi eens Gylh.)

Dekscliilden kort-ovaal, naar aciueren niet duidelijk verbreed, geheel zwart, ook de naad.
Lichaam kort gedrongen, sterk gewelfd, diep zwart; kop en halsschild [anielijk glanzig,
de rlekscliilden dof, ecnigszins vctglanzig. Sprietknois zwarthruin. Clypeus met llauw uitge-
bogen voorraiid, rimpelig bestippi;ld; meestal zonder, hij het <? soms met duidclijken verheven
dwarsrim|iel; het voorhoofd met .; duidelijke bultjes," van welke het iniddeisie hij hei ^
meer ontwikkeld

_
is. Halsschild vrij dicht-, aan de zijden dichter, grol en fijn dooreen,

hcstippeld. Schildje lijn hcstippeld. Dekscliilden met oiidie|)e sti|ipellijnen en vlakke, zeer
lijn en verspreid hestippclde tussclienriiinuen. Mcsosteninni tnsschcii de iniddelcoxae lijn

gekield. I'(iüteii zwart, met roodhruine tarscn. Kleine exemplaren, hij welke de stippellijnen
der dekscliilden dieper en de tussclienruimten iets gewelfd en dichter en duidelijker besii|ipeld
zijn, voruien var. 'cviirrxiix l'.r. liij de meestal kleine var. "pusillus Mrsli. (Zfrr6'«K.r Steph.)
de dckschildcn glaiizigcr roodhruirachtig en naar het uiteinde lichter; ook de bestip-
peling op halsschild en dekscliilden krachtiger. Lengte 5—6 mm. Verbreid in koe- en
schapeumest en in veite tuinaarde. De var. convcxiis in de Rijnprov. bij Elherfeld.

13. ater de G.

21 Dekscliilden aan het uiteinde dof, overigens de geheele bovenzijde van het lichaam glanzig.
Zwart; de rand van den kop veelal roodbruinachtig doorschijnend; halsschild aan de voor-
hoeken meer of niinder uitgebreid-, soms de zijden' nagenoeg' geheel roodbruin. Dekscliilden
zwart, gewoonlijk met een hasaalvlekje, de schouderhuil en eenige kleine, in de breedte
staande, vlekjes nabij het uiteinde, henevens de toprand nitvloeiend 'rood; dikwerf is de roode
kleur slechts door enkele lichte plekken aangeduid, veelal meer uitgebreid, vooral aan het
uiteinde; bij ah. c. Gyllenhalii Seidl. {fmtriiliis Gylh.) geheel rood of hoogstens nog hier
en daar met zeer flauwe aanduiding van de donkere grondkleur. Clypeus lijn hcstippeld,
van vcn-en iets nitgerand, bij het J met een verheven dwarsrimpel, benevens liet voor-
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lionlVl iiici ilric liiiiclclijkc Iniltjcs. Ilnisscliild dicht, grof cii lijn dooreen, licstippeld. Dck-
.sdiililcM naar het iiiiciiulc iets verbreed, met meer ol' minder diepe siippellijncn en

nngenoe}; onliesnppcl<le inssclienniimten. I,engte ,5; 4; mm. Deze genialilielijk licrkenharc,

nuordsclie soort, wcril op liet Noord/.ee-eiland Vlieland en meermalen in de Scheveningsclic

dninen aangetrolVen, Juni . . fpiuridu.s St. ncc Ilcrbst, sediiUis llarold) 14. boreaiis (".ylli.

Dckseliildcn ook aan liet niteindc glanzig. Glanzig zwart, de zijden van liet lialsschild rood-

bruin; de dekscliilden rood oi' geelvood , bij ab. c. iilii^innsus llardy met eene zwarte

iniddcnvlek i"); sprieten roodbruin met donkere knots. Kop lijn-, lialsschild dicht, grot' en

lijn dooreen, bestippeld; de clypens soms met een verheven dwarsriinpel, bij het ^ niet

drie zeer zwakke voorhoords-bidtjes. lialsschild bij het $ naar voren iets meer versniaM dan

hij liet i en over het midden iets minder dicht besti|ipeld. Dekscliilden met tamelijk lijne,

ondiepe stippellijnen en breede, vlakke, uiterst lijn bcstippelde tnsschenniiniten. 1'ooten

roodbruin, de dijen donkerbrnin. Metasterniini hij het $ met een breedcn, vlakken niidden-

indnik; bij het J de dekscliilden naar het uiteinde iets meer verbreed. Lengte 3; 4 mm.
In hosschen in hertenmest. Niet iiilandsch. In Noord-Vrankrljk en Diiitschland.

(loetidiis F.) (piitridns Herbst")

2; ICindsporen der achtersclienen aan de basis verbreed, naar het uiteinde geleidelijk toegespitst,

liovenzijde okergccl; de schedel, de schijf van het lialsschild en de naad der dekschilden

donkerbruin; veelal ook eene lange donkere veeg op de dekscliilden ; bij ab. c. ///7;;Vo/rt 1'anz.

verdwijnt de donkere kleur op het lialsschild op een klein midden vlekje na, zoo ook op

het achtergcdecltc van den naad; bij ab. c. anachurcta F. krijgt de donkere kleur de over-

hand en blijft slecht de zijrand van het lialsschild en der dekscliilden geel, benevens de

tweede tnsschenruinite iets licliter bruin. Licliaam tamelijk kort, met parallele zijden; sterk

gewelfd, glanzig. Clypens met iets uitgebogen voorrand, cenigszins rimpelig; voorhool'ds-naad,

vooral bij het $, met een duidelijk niiddenbultjt, de zijbultjes onduidelijk, lialsschild,

vooral bij het 5> zeer verspreid, grof bestippeld; daartusschen met enkele uiterst lijne

stippclljes. Dekschilden met tamelijk lijne stippellijnen eu uiterst lijn, verspreid bcstippelde

tusschenruimten; de tweede tiissclienruimte liet breedst. Pooten roodbruin, de breede dijen

lichtgeel. Bij het $ het lialsschild aan de zijden iets meer afgerond dan bij het ï; njctasternum

over het midden niet een langsindrid;. Lengte 3;—4; rnm. In het voorjaar, tegen zons-

ondergang, rondvliegende over oude run. Boiiclié vond de larven in ouden paardcnmest.

Eenmaal bij Voorschoten, Scpt. Ook in Oldenburg 15. lividus Oliv.

iMiidsporcn der achterscheiien gewoon, slank en aan het uiteinde sterk toegespitst, liovenzijdc

geheel zwart, ol' wel de dekschilden rood gevlekt 23

23 Dekschilden met grove kcrfstrepcn; de naadstrcep op het afbellende uiteinde, nabij het

uiteinde, veel dieper, alsook de naad aldaar iets neergedrukt. Zijden van liet lialsschild met

eene (Uibestippelde ruimte. Voorhoofds-naad niet drie bij liet J' duidelijke, bij het J ondui-

delijke bultjes, van welke het middelste bij het cT iets hooger en spitser is. Langgestrekt,

met parallele zijden, over het midden iets vlak gedrukt. Sprieten geel, de knots zwart.

Geheel zwart (lügcr .St., amhigiiiis Muls.), of de dekschilden met eene groote, roode

basaalvlek (ab. c. "bimticidatus F.); glanzig. Kop met uitgebogen voorrand, de clypens iets

rimpelig, lialsschild grof, verspreid-, aan de zijtien dichter bestippeld. Tusschenruimten op

de dekschilden vlak, onduidelijk en verspreid bestippeld. Pooten zwart, met bruinroodc

tarsen, zelden geheel bruinrood. Lengte 5- 5^ mm. Vooral in schapenmest. Het type bij

Rotterdam en Apeldoorn; juni, Juli. Ook bij Diisseldorf, in Westfalcn en in België bij

Ridderboni (terrestris UI.) 16. varians Dfts.

Dekscliilden niet lijne kerfstrepen; de uaadstreep op het afbellende uiteinde nauwelijks meer

verdiept, zoo ook de naad aldaar niet neergedrukt. Zijden van het halsschild zonder onbe-

stippelde ruimte; in het midden van den basaalkant soms met eene ilauwe randlijn. Voor-

lioofdsnaad in beide seksen zonder bultjes. De eerste tusschenruimten der dekschilden, langs

den naad, meer of minder dakvormig tot den naadkant opgericht -4

24 Eerste lid der achtertarscn zoo lang als de volgende twee Iccdjes te zamen. Bovenzijde brouzig-

zwart, als het ware verlakt. Tusschenruimten der lijne stippellijnen op de dekschilden

nagenoeg onbestip|)eld. Langwerpig, smal, cenigszins cylindcrvormig, gewelfd. Sprieten

bruin, knots zwart. Dekscliilden ecnkleurig zwart (^cniicolnr Schilsky), of over het midden

met eene roode langsvlck (ab. c. birittalus niilii 2) ). Clypens met iets uitgebogen voorrand

,

in het midden cenigszins bultig; kop meer of minder (<?) diciit bestippeld. Halsschild grol en lijn

dooreen, aan de zijden iets dichter bestippeld. Pooten zwart, met roodbruine tarsen en

soms ook schenen, ofwel geheel roodbruin; voorpooten iets verdikt, de voordijen tamelijk

1) Bij eene in Ooslclijk-Kiliupa vuurkuuieilde var. transilnn K.-iu. di- (ii-karliil'leii /wail, i'iii^t- vlrkkfn aan <\>- ttasi

uiteinde breed uilvlueiend rund; veelal nuk de naad lieliler.

-) Ik hesehouw den geheel zwarten vurni ab hel tj|.e evenals blj varians en lusaur.
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lirccil, met 3 gruotc, sclierpc tanden. Bij het f de licstippcldc rninitc in liet midden van
bet inetasternnni cenigszins vlak ingcdrnkt en lijn grijs behaard; bij het J gewell'd en
onbehaard. Lengte 3;—4j niin. In vette aarde, vcioral in het vuorjaar in de diiinstreken,
waar ze veelal, in zandkuilen opgewaaid, wordt aangetrolVen; ook bij Amsterdam, Arnhem,
Nijkerk, Zicrikzee en liergen op Zoom. De ab. e. hiviltatus veel zeldzamer dan het type.
In de Rijnprov. bij Aken 17. plagiatus 1,.

Kerste lid der achtertarsen ongeveer zoo lang als de volgeiulc drie Iccdjes te zanien. Bovenzijde
glanzig zwart, doch in den regel zonder den eigenaardigen, bronzigen lakglans. Ttissehenruimten
der lijne stippellijnen op de dekschilden verspreid, uiterst lijn, maar duidelijk bcstippeld.
Deze soort herinnert zeer aan varians en plagiatus, doch is doorgaans iets kleiner dan
varia ns en iets grooter dan plagiatns. Kop in den regel dichter bestippeld dan bij

plagiatus. Ilalssehild matig grot- en daartusschcn lijn bestip])eld. Metasternnm in het midden
lijn verspreid bestippeld, bij het <? in den indruk niet behaard. 1'ooten roodbruin, soms
met zuartacluige dijen. Dekschilden altijd zwart. Lengte 4;—5 mm. In vette tuinaarde.
Arnhem en Maastricht. Ook in Oldenburg (terrestris Payk.) 18. niger Panz.

25 Dekschilden aan den naadlioek recht afgeknot of" afgerond. De 7e en ge tusschenruimten der
dekschilden van achteren niet als eene gemeenschappelijke, schuin naar binnen gerichte rib. 26

Dekschilden aan den tophoek te zamen driehoekig uitgesneden; de gladde tusschenruimten der
diepe stippellijnen van achteren als kielvormige langsribben; de 7e en ye aldaar als eene
gemeenschappelijke, schuin naar binnen gerichte rib; de naad aan het uiteinde sterk inge-
drukt (Sub-gen. Plagiogonus Muls.). Clypens van voren diep uitgerand; de zijden
duidelijk, lijn, opgericht behaard; van het voorhoofd door eene lijne dwarslijn gescheiden.
Voorhoofd zonder bidtjes. Eene kleine, tamelijk gewelfde, glanzig zwarte of [lekzwarie
soort; dekschilden veelal aan het uiteinde-, bij ab. c. sabiilkvla Muls. geheel roodbruin.
Ilalssehild met grootendccls rechte zijden; vrij sterk en eenigszins verspreid bestippeld,
daariusschen met lijnere bestippeling; aan de basis niet gerand i). Pooten roodbruin, liij

het g de clypens tamelijk vlak, in het midden zeer verspreid en eenigszins verward
bestippeld; bij het 5 in liet midden meer opgericht en meer gelijkmatig-, aan de randen
eenigszins rimpelig bestippeld. Lengte 2J— 3 mm. In mest op wegen er in vette aarde; ook
onder koe- en schapenniest in heidestreken. Zij zwermt in het begin van juni. Uitsluitend
bij Wageningcn , juli, gevangen. In lielgic bij Maescyck.

(arcnarius Oliv., pusillus Preissl.) 3y. rhododactylus Mrsh.

26 Uasis van het halsscliild, over de geheele breedte, meer of minder duidelijk gerand; de lijiie

randlijn veelal in den basaalkant gelegen en slechts van achteren gezien zichtbaar;) ... 27

Uasis van het Ilalssehild hetzij geheel ongcrand of alleen nabij de acliterhoeken gerand 3) . . 48

27 Zwart of roodbruin; de dekschilden dikwerf roodbruin ol'geel, veelal met zwanen naad, of
met roode of gele vlekken 28

Zwart; de dekschilden geel of geelbruin, zwart gevlekt of met eene groote, donkere schaduw-
vlek, zeer zelden eenkleurig. Ilalssehild meestal met gelen zijrand 37

2S Schildje klein, tamelijk smal, van voren met [larallele zijden, van achteren toegespitst. Over
het algemeen kleinere soorten 2y

Schildje korter en breeder, driehoekig, ongeveer zoo breed als de eerste twee tusschenruimten
te zanien aan de basis; van af de basis tot aan het uiteinde versmald. Halsscliild en dek-
schilden zeer dicht bestippeld; de tusschenruimten der dekschilden veelal dof, gcchagriueerd,
rimpelig of gewoon dicht besti|)peld. liovenzijdc zwart of roodbruin, veelal dof; dekschilden
zwart of roodbruin , dikwerf lijn behaard. Meestal grootere soorten (Sub-gen. A m i d o r n s Muls.) 35

2y Glanzig zwart; deksi bilden geel met donkeren naad, overigens zonder eenige aanduiding van
vlekken. Voorhoofd zonder bulijes (sub-gen. E si mus Muls.). Lichaam langiverpig; kop en
halsscliild zwart; de voorhoekcn van het halsscliild, bij ab. c. quisqiiiltus Sclirank ile geheele
zijden, geelroüd; zelden het Ilalssehild geheel zwart (ab.c. ./'«rioj-KW Panz., atricullis Muls.,
collaris Dalla Torre). Dekschilden eenigszins oranjegeel; de naad tot aan de eerste stip-

pellijn, bij ab. c. ictc-ni! Laich. ook de buitenrand aan de schouders, benevens de lunge-
slagen rand, zwart of bruin. Ilalssehild zeer lijn bestippeld, met grovere stippels doormengd.
Dekschilden, tusschen de dicht l.estippelde, die|)e strepen, niet vlak gewelfde, lijn besiip-
pelde tusschenniinuen; naar het uiteinde uiterst lijn en kort behaard. P<ioten pekbruin of
grootendeels loodbruin; het ie lid der achtertarsen zoo lang als de volgende 3 leedjes te

Il tleiltfr iiufiiu dr hasis (riT:ili(l. wal 111. i. niet juist is; Uftllnitmchrr . Sntltilt «• a. k<*^''" du luisis aU iiii-l (ït-rarid aan.

i) Itij dr, uji de lMjv.'n/.ijd.' diiidi-lijk bfliaardt'. klviiic A. aLrijta is df liasis in hi-l luidden zeer lijn. dueh zeer onduidelijk
perand, llij A. 1. 11 In' se e 11 s , welke aan jirod ru 111 iis naverw;uil i-, i- de randlijn in het niidilen breed oiiderbruken.

i) /Ac uuk A. scruïa en j'ubescens.
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zamcn. Wj liet $ liet Imlsscliilil np het niiciilen lijncr besti|i|)eUt, liet nietn.sieniiiiii met
een lireeiten iniilcleniiulniU en de ciiuispoiir der viKirsclieiicn grociter eii gelioj^eii. I,ent;ie

3J— 4è '"»' Ciemecii in ineiiscliennitwcrpselcn, ocil; wel in Uoe- en paardciune'it, vncinil in

April en Mei; op zaïulgrcnid ly. merdarius 1".

Dekscliilden eenUlenrig zwart ut' briiiii, cil' met roode ut' gele vlekken; cidI; wel rood niet meer
of minder zwartaclitigen naad ^o

30 llalsscliild en dek.seliilden dicht, iets opgericht-, de dekschilden in rijen, horstelaclitig, geel-

srijs behaard. De wangen vóc'ir de oogen dnidelijk hoekig nitsiekend. llalsscliild aan de

basis in het midden zeer lijn, doch zeer oiuhiidelijk gerand (Siih-gen. Tricli on o t n s Mids.).

F.ene kleine, zwarte, dolle ot' sleclits weinig glanzige soort; de ilekscliilden veelal met
roodbruine zijden, bij ah. c, sctii^er Muls. geheel roodbruinaclitig; llalsscliild aan de zijden

veelal roodbruin. Ivop lijn, niet dicht-, liet halsschild dichter en tamelijk lijn bestippeld.

Dekscliildcn met vrij krachtige langsstrcpen, de naadstrcep veel meer verdiept; de eerste

tussclienruiinte met eene rij, de anderen met twee rijen lijne, korrelige stippels, l'ootcn rood-

bruin. lÜj het (J de clypeus onbestippeld en vlak, het meiastermnn in het midden iets

ingedrukt; bij het J de civpcns eenigszins bultig, het nietasternum vlak. Lengte 2!— 3; inni.

In koe- en schapenmest, doch ook in nienschen-iiitwerpselen, vooral in het eerste vooijaar.

Verbreid, op enkele plaatsen niet zeldzaam, (minutus Herbst, tomentosus Kugel.) 20. scrofa F.

Ilovenzijde onbeliaard, glanzig zwart. Dekschilden eenkleurig, doch meestal met roode ofgclc

vlekken; ot wel rood inet meer of minder zwartachtigcii naad (^Suh-gen. Orodalus Muls.) 3[

31 Het eerste lid der achtertarscn kort en dik, slechts de helft langer dan liet volgende. Achter-

schenen bij het $ vlak verbreed en lang bewiinperd. Eindspoor der voorschenen nagenoeg

recht en gewoon toegespitst, bij liet <? grooter en iets gekromd. Halsschild aan de basis

sterk gerand, dicht, grof en lijn dooreen, bestippeld, aan de zijden soms roodbruinaclitig.

Zwart; uiteinde der dekschilden en veelal ook eenigc onduidelijk begrensde vlekjes achter

het midden roodbruin of roestrood, bij ah. c. scafiiiliiris Muls. bovendien eene roestroode

schoudervlek; zeldzamer (ab. c. viciiins Muls., mirimdus Muls.) de dekschilden geheel

roodbruin of kastanjebruin; bij sommige zeer lichte exemplaren de voorrand van den
kop, alsook de omtrek van her halsschild roodachtig. Dcse soort gelijkt zeer op pusillns,
docli onderscheidt zich vooral door het korte, dikke eerste achtertarsen-lid. Ivop met lijn

opgericliten , in het midden iets uitgebogen buitenrand; dicht bestippeld, zouder voorhoofds-

hultjes; clypens in het uiiilden iets bultig verheven. Dekschilden met krachtige stippellijnen

en lijn hestippelde tusschcnruimten. Pouten zwartaclitig of roodbruin. l?ij het $ met eeue

lijne verheven dwarslijn tusschen clypeus en voorhoold; ook is het halsschild iets fijner

liestippeld; raetastcrnum in het midden breed ingedrukt. Lengte 3J—5 mm. Vooral iu sclia-

penmest, ook in varkens- en koemest. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(caenosus Panz.) 21. tristis l'anz.

Met eerste lid der achtertarscn slank en nagenoeg zoo lang als, of langer dan de heide volgende
leedjes te zamen. Achterschenen bij het $ niet verbreed 32

32 F.indspoor der voorschenen, iu beide seksen, aan het uiteinde recht toegespitst. Dekschilden

zwart, of wel kastanjebruin of roodbruin (ab. c. rufulus Muls.), ook wel alleen naar het

uiteinde en aan de schouders roodachtig (ab. c. macularis Muls.). Halsschild meestal met
eene roodachtige vlek in de voorhoekcn; bij ab. c. cnciiosiis Alir. de geheelc zijrand, alsook

die der dekschilden rood. Deze soort gelijkt eenigszins op granarius, doch is kleiner,

korter en vooral onderscheiden door het ontbreken der bultjes op het voorhoofd, het vrij

dicht, grof en lijn dooreen, bestippeld halsschild, met eene roodbruine vlek aan de voor-

hoeken en de kraclitiger stip|icilijncn der dekschilden. Glanzig zwart. Clypeus in het midden
ieis bultig. Tnssclienruimien der dekschilden verspreid en uiterst lijn bestiiipeld. Pooten
roodbruinaclitig. Bij het <? het halsschild iets meer verspreid en fijner bestip|)cld; liet

metasternum breed ingedrukt, bij het $ met eene gewone middengroef. Lengte 3 -4J mm.
verbreid in allerlei mestsoorten (granarius F., granum Gylh.) 22. pusillus llerbst.

Eindspoor der voorschenen, vooral bij het $, aan het uiteinde afgestompt, daar de punt zich

plotseling ombuigt, of wel met sterk haakvormig omgebogen top. Dekschilden zwart, elk

met een of twee roode of roodgele vlekken; of wel rood met donkerder naad 33

33 Pooten helder roodgeel. Lichaam tamelijk gestrekt, glanzig zwart of pekbruin; eene vlek in

de voorhoeken van het halsschild QdugnUiris Muls.), welke zich soms langs den gelieclen

zijrand uitbreidt; twee groote, rondachtigc vlekken op de dekschilden (van welke de voorste

aan de basis, de tweede voor het uiteinde), benevens de smalle toprand roodgeel of rood;

bij ab. c. crucititiis Mills, breiden zich deze vlekken zoodanig uit, dat zij met elkaar samen-
hangen, waarbij een kruis over den naad en de buitenrand zwart blijven, llalsscliild grof

en lijn dooreen bestippeld , bij het <? fijner en meer verspreid dan bij het J. Dekschilden

met tamelijk lijne stippellijnen en vlakke, verspreid en zeer lijn hestippelde tnsschenruiniten.
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lüj liet $ Je voorschenen iets langer, liet inctastcrnnui in liet midden duidelijk iiige-

dniUt en de wangen niccr selicrpliocUig. liij liet J de eindspoor der voorschenen meer
geleidelijk toegespitst. Lengte 3J— 5 mm. Voorul in sclnpennicst, ook wel in koemest. Niet

inhindsch. Deze, vooral in Zuid-Kiiropa voorkomende, soort, werd ook in Westlalen aange-

tnillen (qnadrimacnlatns F., qnadripiistnlatus Dft.s.) (qnadriguttatus llerhst)

Pooien zwartachiig ot" donkerhniin, met geelroode tarscn .^4

34 Dekscliilden met scherp licgrensde, roodc vlekken, van welke eciic kleine, naar binnen, achter

de scliouderlinil en eene grooie, ronde ver achter het midden; hij ah. c. 'cauilali:s Muls.

hreidt zich de topvlek tot aan het uiteinde uit, hij ah. c. prnlnngatiis Muls. zet zij zich

als eene streep tot aan de .schoiidervlek voort; overigens glanzig zwart. Kop met lijn

opgerichten, in het midden iets nitgehogcn hiiitenrand, zonder hiiltjes; de dypciis van voren

en aan weerszijden ingedrnkt, met hoekig uitstekende wangen. Ilalsschild dicht, grof en

fijn dooreen, hcstippeld; geheel zwart. Dekschilden met stippellijnen en hreede, vlakke,

verspreiii en uiterst lijn hestippclde tusscheiiriiimteii. Hij het $ het metasternuni hreed

in;;edrukt; halsschild minder grol' hestippeld d.ui hij liet J. liij het S de eindspoor der voor-

sciienen korter dan hij het <?, meer geleidelijk toegespitst. I.engte 3-4-3: mm. In koemest.

Eenmaal hij Houtheni (Limhurg), Juni. Op vele plaatsen in België, ook in de Rijuprov. bij

Cleet' en Diisseldorl' en in Westtalen .... fqnadripnsiidatns F.) 23. quadrimaculatus I,.

nekschilden met eene groote, hreede, niet scherp hegrensdc, roode vlek nahij het uiteinde;

veelal ook de sthouderhiiil roodachtig (ah. c. similis Schilskyi)), of is de roode schouder-

buil met de topvlek vereenigd (ah. c. coiijniicliilus Reitter); of zijn de dekschilden zwart,

de schoudcrbiiil en het laatste derde gedeelte rood (ah. c. apicalis Scliilsky), of wel als

apicalh, doch de scliouderhuil donker (ah. c. saiigiihiulenlus Panz.), of de dekschilden

geheel hruiurood cu alleen de naad zwart (ah. c. falliix Schilsky 2) ). Deze soort heeft de

grootte en habitus van pusillus. Halsschild meestal met eene kleine, roode vlek in de

voorhoeken; dicht, grof en lijn dooreen, hcstippeld. Dekschilden met tamelijk lijn hestippclde

langslijuen en uiterst lijn, onduidelijk bestijipelde tusschcnriiimtcn. Acliterdijeu hij het J in

't oog vallend verdikt. Lengte 25— 3', mm. Li .schapenmest. Niet inlandsch. Hxcniplaren met
nagenoeg geheel hriiinroode dekschilden zouden in België hij Calmpthont, Einbonrg en Luik

,

al.sook in Oldcnburg en VVestfalen 3J gevangen zijn (biguttatus C.enn. 4))

35 Wangen vóór de oogcn meer of niinder hoekig verbreed 3Ó

Wangen vóór de oogen in 't geheel niet hoekig verbreed (Pubiuus .Muls.). Bij het <? kop en

halsschild glanzig, onhehaurd; dekschilden iets glanzig, aan liet uiteinde en langs den zijraud

lijn behaard. Bij het J de gelicele bovenzijde dol'; behalve de kop, overal behaard. Lichaam

tamelijk kort gedrongen, zwart; dekschilden bruinrood, zelden eenkleurig, meestal overliet

midden zwartacluig, als berookt. Halsschild hij het f iets hrceder dan hij liet J, lijner en

iets meer verspreid (lijn en grof dooreen) besti[)peld dan bij het S, waar de bestippeling

nagenoeg gelijkmatig is; aan de zijden veelal eenigszins rootlbruin. Dekschilden met lijnc,

naar het uiteinde diepere, op den bodem glanzige langsstrepen en bij het 5 vlakke, bij het

g iets gewelfde, lijn hestippclde tussilienruimteu. Clypens van voren llanw uitgerand.

Pooten roodbruin, de dijen veelal iets donkerder. Metastermim bij het i met een vlakken,

dun hehaarden middenindruk. Lengte 6-6\ mm. Li menschen-uitwerpselcn, zeer zeldzaam,

lieuigc exemplaren bij Katwijk, Mei (lutarins Payk.) 25. tomentosus Miill.

36 Dekschilden niet gewone fijne stippellijnen; de tussclienriiimten zeer lijn, vrij dicht bestipiicid

en daanusschen gecliagiineerd; zijdeaclitig, dof, geheel onbehaard, naar achteren buikig

verbreed. Voorhoofd in beide seksen zonder duidelijke bultjes, bij het ^ iets meer
aangeduid. Wangen sterk hoekig verbreed. Halsschild dicht, lijn en grof dooreen, hestippeld.

Zwart, de dekschilden veelal pekbruin , zcldzau'.er roodbruin (ah. c. (//f/oviw.ï Reitt.). Lengte

fij 7J mm. In de bergstreken van Middel-Fnropa; zij zou in de Rijuprov. bij Crelëld

gevangen zijn. Ik betwijfel echter het voorkomen van deze soort in ons gebied.

(sericatus .Schmidt) (ohscurus F.)

Dekschilden met hreede stippellijnen, wier kanten scherp opgericht zijn, en zij daardoor als

het ware tweestrepig schijnen; de bestippeling der tusschenruimteii tot langsrinipels ineen-

gevloeid. Zwart, tamelijk dof; dekschilden roodbruin, met uiterst korte, lijne, 0|igericlite,

I) Dtv-i' ulirralic m\i alli<*la inrt kk-iiii* cM^iiipbriMi van (| iia il ri 111 ikmi la t iis kuiiiR-ii vt-rward wurdt-ii.

*1) I)i*iv alicrratii' pi-lijkl /t*er u[» grariartUN I.. alt. r- KutiiraUn [-'ald., dyi-li is vnd klt-imT.

:ti Ili viTiiiitcd dilt di'Zi' >üOrt tiii't in uiis t.'<'l)ii-<l vourkoiiil, ditri) dal de aldus ^•di-h-riiiinfi-rdi- i'\<'in)jlar<-li tul .\. trislin
l'aiij, (all. f. mimi» Mul,.), uf |iiisillus Hi-rli.sl (ab. 1:. nifiilns Mi.K) liidnion-ii.

K) VoItriMis df nli'csle sclirijviTs i.-; \. tiif;iltlutus ('nTiii, van .sa 11 1; n i n u 1 1' lU tl s l'aii/,. (iiift <\v iivi-ri^c i»jij;i'inii'iiuii' kliMirt-n-

iibi-ratifs) aU suurl uiidrrsclii-idcii ; liij ri'r,tgciiuiMiidi- mu d.' i-iiidduiirii dvr vuurscliriit-ii liij In-t maiini'ljc Kidi-idi-lijk naar

liiiilivn-, bij sa nguinii li'iitn s itcrsl aan lii-l nili-indc jilnlsi-liiit; naar biiincii t.a'krunid zijn; uuk /uuden bij laati>t|ienueindi>

üuorl de dcksc-bildfft vfvl dii'jiiT i!i'streu|il zijn. tiiiltrr bi-sobouwl iieidi* vi>riiii'n . 111. i. /i-it li-n-clit, aU eeiii- i-iikcli- suurl.
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grijze liannjes, welke sleclits in eene bepnalite richting en vooral nanr liei uiicinilc benicrk-

liaar zijn. Hij ab. c. ni/icrus Muls. ile vourluieken van het lialsschilil, benevens ile dekscliilJen

helder rixul. Pootcii brtjinrood , veelal niet tlonUerbrnine ol' zuartacluige dijen. Wangen
slechts iets hoekig verbreed, liij liet (? het halsschild breeder, in het midden meer verspreid

en lijncr bestippeld, tamelijk glanzig; inetasternimi in het midden iets ingedrukt, liij het $
de voorhoolds-bultjes duidelijk, het middelste iets lii>oger en spitser dan de zijdelingsclie;

halsschild overal zeer dicht bestippeld, nagenoeg dol'. Lengte 4J -5J mm. Iii paarden- en
koemest, vooral in den nazonier , zeldzaam; het J legt hare eieren in de gaten van {! e o trn pes
ste rcora ri u s. Zutphcn, Katwijk, den Maag, .Scheveuingcn , Doeiiiichem en Zierikzee. In

de Rijnprov. bij Crel'eld 24. poreus 1".

37 Dckschildcn met kleine zwarte vlekken op een gelen ol' geclbrninen grond, welke, hetzij

afzonderlijk op meerdere tnssclienruiinteii staan, of zich veelal tot rechte of schuine langs-

bandeii vereenigen 38

Dckschilden elk met eene groote schadnwvlek op de schijf, welke zeer zelden ontbreekt.

Basis van het halsschild zeer lijn, soms moeielijk zichtbaar, in den basaalkaiit gerand; bij

A. pubescens is de randlijn in het midden breed onderbroken. Dekschildcii bij het g
meestal duidelijk i), bij het J slechts om bet uiteinde zeer lijn behaard. (.Siib-gcn. M e li n o-

p te rus Muls.) 45

38 Kop en halsschild zwart, zonder bronsglans. Achterhoeken van het halsschild stonip-afgerond , doch
nog aangeduid. Dckschilden nagenoeg kaal of slechts zeer onduidelijk behaard (Sub-gen.
Voliiius Mnls.) 3y

Ivop en halssciiild bronzig-zwart. Achterhoeken van het halsschild volkomen vlak afgerond.

Dckschilden behaard, met, uit vlekken bestaande, bochtige banden (Sub-gen. Nimb us Muls). 44

39 De wangen vóór de oogen afgerond, zijwaarts niet over den aciiterrand der oogen uitstekend. 40

De wangen vóór de oogen hoekig, zijwaarts ver over ^Si^n aciiterrand der oogen uitstekend . 41

40 Clypeus geheel zwart. Habitus en grootte van inquinatus; de bovenzijde sterk lakglanzig,

zwart; dckschilden witgeel doorschijnend, met twee smalle, golvende vlekbanden, van
welke de voorste, naar binnen gerichte, bestaat uit eene kleine vlek aan de basis van de

5e tusschenrninitc, daaronder eene vlek in de 4e tusschenniimte en eene derde vlek, welke
zich daar aansluit in bet midden van de 3e tussclienruimte; de tweede band begint met
eene smalle, gebogen scliondervlek, welke zich in eene langere of kortere streep op het

midden van de 7e tusschenruinue voortzet en met eene sterk uitgezakte, kleinere dwarsvlek
eindigt, welke ver achter het midden zich over de 5e tot 2C tussclienruimte uitbreidt;

naar gelang de meerdere of mindere uitbreiding der afzonderlijke vlekken zijn de banden
al of niet onderbroken; de naad slechts in den uitersten kant, de buitenrand aan de basis

zwartachtig. Pooten donkerbruin, schenen en tarsen roodbruinacluig. Voorhoofds-naad ook
bij het $ in het midden met een klein bultje, dat echter minder hoog en stomp is. Clypeus
rimpelig. Halsschild aan de zijden veelal rood- of geelbruin (ab. c. jliiyidiis Muls.); in beide

seksen in het midden spaarzaam bestippeld, de basis zeer lijn gerand. Dckschilden met
tamelijk lijne stippellijnen en vlakke, nauwelijks zichtbaar bestippelde tnsschenruimten. Hij

liec $ het halsschild aan de zijden sterker afgerond dan bij het J, zeer lijn en verspreid-,

aan de zijden dichter en sterker bestippeld; de achterdijen iets verdikt; het metasternnm in

liet midden niet een onbcstippelden indruk. Bij het 5 het halsschild met enkele, aan de
zijden mee meerdere grove stippels; daartusschen verspreid en zeer lijn bestippeld. Lengte
4—5 mm. In schapenmest en in het voorjaar op bemeste velden , zeer zeldzaam. Heerenveen,
Hrunimen en Roermond (E.saeten). Ook in VVestfalen 26. pictus St.

Clypeus met eene gcclroode vlek aan weerszijden van den voorrand. Zwart; de zijden van
het halsschild breed geelaclitig-bruinrood; schildje geel gevlekt. Dek.schilden okcrgeel of
geelbruin, met twee smalle, zwarte vlekbanden, van welke de voorste, naar binnen gerichte,

bestaat uit eene basaalstreep op de 5e tussclienruimte, waartegen zich aansluiten eene vlek
in de 3c en 4e tusschenniimte; de tweede vlekbaiui bestaat uit eene langsvlek aan den
schouder, eene tot achter het midden reikende streep in de 7e tusschenrnimte, waartegen
zich eene vlek in de 6e tusschenrnimte aanlegt, met welke wederom eene meer naar achteren

staande vlek in de 5e en daarmede eene iets meer naar voren staande in de 4e en met deze
eindelijk eene nog verder naar voren staande vlek in de 3e tussclienruimte in verbinding
staan; soms hangen beide banden meer of minder samen, l'ooten geelbruin. Kop met llanw

uitgebogen voorrand, voorhoofd in beide .sek.sen met drie zwakke bultjes. Halsschild ver-

spreid, lijn bestippeld, met enkele grovere stippels vermengd; bij het J dichter en sterker

bestippeld. Dekschilden met vrij sterke, zwarte stippellijnen; de tusschenruimtcn zwak gewelld,

glanzig; de uiterste to)) dof. liij het $ het metastcrnum met een breeden, zeer lijn bestip-

Ij BflialvH Itij piikeli» /.uid-Kurujji-e^rlif sourl*-ii, waar di' ilckitliildeii Iiij lirt iiiaiiiif Ijr f>ulnOiaartl /ijii.
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pelileii niidilLiiiiuiruU. I.cngte 3?—5! mm. In liosclirijUc streken, voonil in |i;\:iiiicn-, docli

ook in koemest: voorjaar. Niet zeliizanm in de lUiinstrckcn, overigens verspreid door liet

gcheele land 27. sticticus Panz.

41 Clypcns met eenc liclitroode vlek aan weerszijden van den voorrand. (Irootte en liabitns van
i nq 11 ina t us, glanzig zwart; lialsschild aan de zijden roodgeel. Dekscliilden volkomen kaal,

okergeel, elk met ongeveer 7 kleine, langwerpige, zwarte vlekjes, welke in twee naar
liinnen gericlite, smalle banden gerangschikt zijn; hiervan staan gewoonlijk twee in de 3e,
ciin in de 4e, twee in de 5e en twee in de 7e tiisschenruimte, van welke laatsten de voorste
l)ochtig is en ook over de 8e tnsschenrnimic verloopt en soms weinig ontwikkeld is ot'hijna

ontbreekt; ook kininen de overige vlekjes onduidelijk worden; het voorste vlekje in de

3e tiissehenniimtc staat in het midden. Pooten geelbruin. Dekschilden met tamelijk lijnc

stippellijnen en zeer vlak gewelfde, uiterst lijn bestippelde tusschenrnimten. I'.ij het ,J de
voorhoolds-bnltjes duidelijker dan bij het $; lialsschild vcrspieid en uiterst lijn-, ann de
zijden dichter en sterker bestippcld; meiasternum in het midden iets ingedrukt en in den
indruk uiterst lijn bestippeld. Hij het $ het halsschiid van achteren iets stnaller dan de
deUschildcn, meer verspreid- en aan de zijden dichter en grover-, daurtnsschen lijn besiippeld.

Lengte 4I —5: mm. In paardenmest. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland bij Hamburg.
(co ns p u rca t us I..)

Kop geheel zwart 42

42 Zijden van het halsschild lang bewimperd, ook de zijden der dekschilden aan de basis met
lange, en tot aan het uiteinde geleidelijk korter wordende, grijze wimpcrharen gezoomd.
Vonrhool'ds-naad duidelijk, bij het ^ van duidelijke bultjes voorzien. Deze soort gelijkt zeer
op inquinatus, doch is in den regel iets grooter; glanzig zwart; de zijden van het

halsschild smal rood ol' geelrood gezooird, veelal slechts donker roestrood doorschijnend.
Dekschilden geel of bruingeel, met zwarte vlekjes, welke aldus verdeeld zijn: twee op de
3e cusschcnruimtc, van welke de voorste nagenoeg in het midden staat, een op de 4e-,
twee op de 5c- (de voorste nabij de basis), eene langsvlck op de 7e-, veelal nog eene
vlek op de 8e- en ye- legen die van de 7e tussclienruimte aanliggend; dikwerf bevindt zicli

nog nabij het uiteinde eene breede, meestal onduidelijke vlek; veelal verdwijnen de
vlekken gedeeltelijk en blijven dan over: twee op de 3e-, twee op de 5e- en eene langsvlek
o|) de 7e tusscbenruinne; bij ab. c. submaciilaliis Muls. Q.iijinciatiis Dalla Torre) de vlekjes

der beide reeksen, meer of minder volkomen, tot een enkelen boclitigen band versmolten.
Pooten licht bruinrood, met geelachtige dijen. Ilalsscliild bij het J vrij dicht-, lijn en grof
dooreen, bij het g meer verspreid en lijn bestippcld. Dekschilden met tamelijk lijne stippel-

lijnen, de tussclienruimten , langs de randen, met eene lijne stippelrij. Metastcruuni bij het (J

in bet midden met een vlakken, zeer lijn, verspreid bestippciden, onbehaardeit indruk.
Lengte 5è - 65 mm. In koe- en paardentnest. Niet inlandsch. In lielgië verbreid, ook in

Westfalen (in e la n ostic tus Schmidt)

Zijden van liet halsscliild slechts kort en veelal, van boven gezien, onduidelijk bewimperd;
de dekschilden slechts om den sclioudcrlioek met duidelijke, kortere haartjes gezoomd; in

het midden en van achteren ontbreken deze 43

43 Tusscheiiruimteii der tamelijk lijne stippellijnen op de dekschilden vlak gewelfd en langs de
randen met tenc rij lijne stippels. De voorste reeks zwarte vlekjes op de okergele dekschilden
bestaat aan weerszijden slechts uit twee vlekjes en bereikt niet het midden; de achterste

reeks begint met eene langsstreep achter den schouder, waar tegenaan meerdere , meestal deze
aanrakende vlekjes. De voorste vlek op de 3e en 4e tusschenriiimte bevindt zicli ver
vóc'ir het midden. Veelal breiden zich de zwarte vlekken nit en vereeiiigen zich in de lengte
o|i verschillende wijze, waardoor zelfs zwarte langshandcn ontstaan (ab. c. ntiOiltis Panz.);
of wel vloeien zij in de breedte, op verschillende plaatsen, ineen, zoodat alsdan slechts

weinige grootere gele vlekken overblijven (de beide lichte vlekken naast het schildje zijn

echter altijd voorhanden) (ab. c. ceiilrnHiicatiis Panz.); of wel zijn de dekschilden zwart
en blijven slechts de schouderbnil en eenige gele vlekjes aan het uiteinde over (ab. c.

coiijliieiis Scliilsky); veelal beeft de gele kleur de overhand en verdwijnen gedeeltelijk de
zwarte vlekjes, of blijven slechts kleine bruine stippeltjes over; zelden blijft nog slechts de
langsvlek vóór aan de 7e- en eene basaalstip op de 5e tiissclienruimte over. ISij ab. c.

sciitcltdris Muls. de basis der dekschilden, belialve de schouders, zwart; de gele vlekken
aan het schildje verdwijnen en er vormt zich eene zv/arte sciitellair-vlelv; de acliierste

vlekjes blijven gescheiden of vloeien ineen. Halsschild aan de zijden meer of minder duidelijk
niestrood, zelden eenklcurig zwart (^fiimnsiis Muls.). Pooten roodbruin, de dijen meer
geelachtig. Hij het gewoonlijk kleinere <f het voorhoofd verspreid-, het halsschild verspreid
en lijn liestippeld, aan de zijden met eenige grovere stippels; metasternutn in het midden
vlak ingedrukt en daarin grijs behaard. Hij het $ het voorhoofd dicht-, het smallere halsschild

grof en lijn donreen bestippeld. Lengte 3J-50 mm. Zeer gemeen; meestal in paardenmest.

28. inquioatiis F.
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Tiissclicnniiinten der lijnc stippellijnen op do ilekscliiKIcn volkomen vlak en nitcrsi lijn verspreid
bestippeld. De voorste reeks zwnrte vlekjes tiest.iat ann weerszijden nit drie, meestal iets

samenhangende vlekjes en bereikt liet midden; de vlekjes van de achterste reeks meer of
minder talrijk, menigmaal tot aan de ie tiisschennnmtc reikend; de voorste vlek op de 3c
tiissclienniinue hevindt zicli in het midden en verbreedt zich naar voren op de 2e tusschen-
rnimte; nabij het uiteinde nimmer niet eene scliadtnvvlek; ook hij de donkerste aberraties
blijft het brccde uiteinde geel, waardoor deze altijd van donkere exemplaren van i n q n i-

11 at lis te onderscheiden zijn. Veelal breidt zicli de zwarte kleur zoodanig uit, dat de beide
reeksen vlekken -anienvloeicn en soms meer dan de helft der dekscliilden innemen (^ab. c.

iiinbr-usiis Mids., Giufu'ilii en hasalis Schilsky). Ilalsscliild geheel zwart, zelden aan de zijden

met I of 2 donkerroode, niet scherp begrensde plekken. Pooten zwartbrnin, de schenen
en tarsen roodbruin. Lichaam kort, gedrongen, gewelfd, zwart, sterk glanzig, liij het <? liet

halsscliild verspreid en zeer lijn bestippcid, aan de zijden en aan de basis met verspreide,
grovere stippels; voorhoofds-bultjes dnidelijk en spits, het middelste iets hooger dan de
zijdelingsche; acliterdijen aan den achterrand hoekig verbreed; nietastcrnumniet een vlakken,
gladden middcnindrnk. ISij het S Je dekscliildeii naar achteren geleidelijk buikig verbreed;
halsscliild van achteren smaller dan de dekscliilden, meer grof en daaitusschen lijn bestippcid;

voorhoofds-bultjes klein, de cly|>eus met een verheven dwarsrimiiel. Lengte 34—4; mm.
Verbreid, in het eerste voorjaar en in den herfst, in koe-, paarden-, varkens- en hertcnmesi;
over liet algemeen vrij zeldzaam 29. tessulatus 1'ayk.

44 Zijden van liet halsschild niet bewimperd. Deze soort is doorgaans iets kleiner dan conta-
niinatns en ook iets meer gewelfd, bronzig-zwart. Halsscliild op de bovenzijde lijiicr

behaard. Dekscliilden minstens op de achtcrlielft zeer duidelijk-, bij het $ iets langer dan
bij het $ behaard; met diepe stippellijnen en eenigszins gewelfde, lijn bestippelde tussclien-

ruiinten, welke bestippeling nabij de lijnen dichter is. Voorrand van den kop en de zijden

van het halsschild, minstens van voren, alsook de dekschilden roodaclitig-geelbniin, niet

twee meermalen onderbroken, uitgezakte, schuine vlekbanden over het midden zwart- of

bruinachtig. Pooten roodachtig-gcelbrnin. Bij liet $ de kop meer verspreid bcstippeld dan
bij het S; halsschild lijn en verspreid-, bij het J overal vrij dicht bestippcid. Metasternuni

bij liet t^ iets ingedrukt. Eindspoor der voorschenen bij het $ iets dikker dan bij het $ en

geleidelijk toegespitst. Lengte 4—6 mm. (n koe- en paardenmest. Verbreid, doch zeldzamer
dan con lamina tus 30. obliteratus Panz.

Zijden van het halsscliild met lange, recht afslaande haren dicht bewimperd. Deze siiort heeft

den habitus van prodromus; bovenzijde bronzig-zwart, glanzig; de randen van het

halsschild, vooral van voren, veelal ook de voorrand, benevens de pooten roodgeel, de

dijen gewoonlijk lichter geel en de knieüii zwartaclitig. Dekschilden vuil brinngcel of okergeel,

de schijf met twee, uit afzonderlijke zwarte vlekjes bestaande, bochtige banden, van welke
eene vlek van den voorsten band, aan de zijden op de 6e en 7e tusschenruimtc, uit eene lange

schuine streep bestaat. Halsschild verspreid en lijn-, aan de zijden dichter en sterker

bestippeld. Dekscliilden met diepe stippellijnen en iets gewelfde, aan de randen, langs de

lijnen, duidelijk bestip|ieide tusschenruimten; vrij dicht en eenigsziiis in rijen grauwgeel,
bij het J fijner dan bij het J', behaard. Aclitcrtarsen bij het $ op de onderzijde dicht-, bij

het ï dun behaard. Bij het J" de kop van voren met enkele grove stippels, op liet achter-

gedeelte met twee vlakke groeven; bij het 5 van voren grof rimpelig bestippcid, de clypeus

in het midden met eene vlakke buil. Bij het <J het halsscliild iets meer gewelfd dan bij het

?, metasteriuim in het midden met eene vlakke groef; de eindspoor der voorschenen vrij

dik, aan den top scheef afgesneden. Lengte 5

—

6\ mm. Overal gemeen, vooral in menschen-
uitwerpselcn , doch ook in paardenmest 31. contaminatus Herbst. t)

45 Clypeus geheel zwart, bij het <? nauwelijks-, bij het J duidelijk bestippeld. Tnssclienruimteu
op de dekscliilden iets gewelfd, nabij de stippellijnen ongelijkmatig-, op de schaduwvlek
meestal dichter bestippeld 46

Clypeus zwart, aan weerszijden met eene gele of roodgele vlek 47

46 Clypeus zonder eenigc aanduiding van voorhoofds-naad en slechts bij het $ met eeiiigen schijn

van bultjes. Eindspoor der voorschenen bij het $ krachtig ontwikkeld, aan den top afge-

stompt en met een naar binnen gericht tandje; bij het ï gewoon toegespitst. Metasternale

plaat niet in het midden concaaf, maar in de lengte breed gegroefd; bij het <f aan den
omtrek met haarstip|iels; bij het J diep, doch minder breed gegroefd, aan weerszijden iets

gewelfd, de randen zonder haarstippels. Lichaam vlak gewelfd, glanzig zwart. Halsschild met
breeden, gelen zijrand, soms ook aan den aciiterrand smal geel gezoomd; de basis in het

midden soms onduidelijk gerand. Dekscliilden met ondiepe stippellijnen; vuil okergeel, met

1) Ik lictwijlci zeer liet Vüurkuineii v;tn de /uiil-Kurupeeselie A. al'l'iiiis l*;m/.. in lïelyii- ((;;iliii|iUumt) , Haiiiiuver i-ii OM.'iihui

exein|i)areil uit Nüunl-rniiikrijk (Hljssel) , die ik destijds v;in /. Mdlir uit Wem. 11 uiilviiii;, /ijii deels eu 11 I :i 111 i 11 J 1 11

deels obl i lera t u-s.
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ceiic griiotc, veelal onduidelijke, zeldzamer geheel oiubrckendc, lichtere of donkerder,
meer ut' minder uitgebreide, scliadiiwvlek; bij liet <? bijna overal, bij het J slechts aan het

iiiteimle lijn behaard; bij het J vertoont zich soms bovendien eene kleine halvemaanvormige
donkere vlek nabij het uiteinde, l'ooten geel. Lengte 4J— 7 mm. Zeer gemeen in allerlei mest.

C$ sphacelatns Panz., i rapax Fald.") 32. prodromus llrahni.

Clypens hij het ^ niet de llauwe aanduiding van-, bij het $ met een diiidelijken voorhoords-
naad, waarop in beide seksen de bultjes aangeduid zijn. Rindspoor der voorschenen in beide

seksen toegespitst. Metasteniale plaat bij het ^ in liet midden zeer duidelijk concaal' en
bovendien met cene lijiie langslijn, de omtrek niet bestippeld; bij het $ van voren bijna

vlak , doch van achteren met cene kleine, duidelijke uitholling, onbestippeld. Deze soort gelijkt

zeer op prodromus en is daar gemakkelijk mede te verwarren, doch met de aangegeven
kenmerken met zekerheid te onderscheiden. Glanzig zwart; de zijranden van het halsschild

breed-, de achterrand hij lichte exemplaren snialgccl gezoomd (ab. c. miirgi/iaüs Steph.J.
Dekschilden okergcel, met eene groote schaduwvlek; bij ah. c. ohscurctliis Schilsky is de
schaduwvlek zwart en zoozeer verbreed, dat de dekschilden, evenals het halsschild, zwart
zijn; op het halsschild zijn slechts de zijrand van voren, op de dekschilden eenige vlekjes

aan den naad, veelal nog een langsvceg op de tweede lussclieiiruimte, liet uiteinde en een
tot drie kleinere vlekjes daarvoor geelbruin. ICop bij het J in den regel vrij sterk bestippeld.

Halsschild bij het $ breed, aan de zijden en op het acluergedeelte verspreid, grol' en fijn

dooreen-, bij het iets gewelfde J naar voren versmald en meer gelijkmatig, vrij sterk, aan
de zijden dichter, bestippeld; de basis altijd duidelijk gerand. Lengte 4—6 mm. Verbreid,
doch minder algemeen dan prodromus 33. punctatosulcatus St.

47 liasis van het halsschild sleclits nabij de achterhoeken in den basaalkant zeer lijn gerand, de
randlijii in het midden breed onderbroken. Metasternale plaat bij het <J concaaf, dicht

bestippeld en gelijkmatig behaard. Deze soort is in vorm, grootte en kleur zeer veranderlijk;
tamelijk gewelfd, op prodromus gelijkend, doch meental kleiner en meer gedrongen.
Zwart; de zijden van den kop roodgeel, die van het halsschild, benevens de zeer korte,
ovale dekschilden en pooten geel; dekschilden met (ab. c. ne'.'itlosi.'s Schilsky) of zonder
schaduwvlek, hij het <? behaard, bij het J bijna glad. Tusschenruimten der stippellijnen op
de dekschilden bij het 5 bestippeld en nabij de lijnen met stippelrijen. Lindspoor der voor-
schenen in beide seksen puntig uitloopend. Lengte 3J— 5 min. Niet iiilandsch. Deze meer
in oostelijk en zuidelijk Europa voorkomeiule soort zou in Westfalen gevangen zijn. Mij
onbekend (pubesecns St.)

Basis van het halsschild, over de gehccle breedte, in den basaalkant zeer lijn, doch duidelijk

gerand. Metasternale plaat bij het rf concaaf en slechts aan de zijranden met enkele
stippeltjes en haartjes. l)eze soort gelijkt zeer op de allerkleinste exemplaren van p r o d r o 111 u s,

doch onderscheidt zich reeds dadelijk door de gele vlek aan weerszijden van den clypcus.
(llanzig zwart; halsschild aan deii achterrand smal-, aan de zijden breed geel gezoomd.
Dekschilden vuil geelbruin, elk met eene meer of minder donkere schaduwvlek, welke nabij

het uiteinde in de 4e tusschenruimtc eene lichtere vlek vrij laat; bij ah. c. *^r;.f('«,v Schmidt
(^me>i,!iciis Muls., obsiilctus Dalla Torre) ontbreekt de scliaduwvlek geheel. Pooten geel,

de dijen aan de binnenzijde zwartacluig. liet t? meer gestrekt, smaller en meer gewelfd;
halsschild, evenals bij het ?, met verspreide, doch grovere, aan de zijden dichtere hestip|ie-

ling; dekschilden aan het uiteinde lijn behaard. Lengte 4-4^ mm. Zeer zeldzaa.n, in allerlei

mest; Zierikzee en Middelburg, Octob. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf.

34. consputus Creutz.

48 Voorhoofd bij het J met zwakke, bij het $ met zeer duidelijke bultjes. Zwart; dekschilden
rood, al of niet met kleine, zwarte vlekjes (Sub-gen. L imams Muls.). Soorten van

4—5 "'"1 41;

Voorhooi'd in beide seksen zonder bultjes. Soorten van 6^— 13 mm 50

49 'riisschenruimten der stippellijnen op de ilekschilden gewoon, van voren vlak, van achteren
iets gewelfd; vrij dicht bestippeld. DeUscliilden naar het uiteinde iets verbreed, roest- of
geelrood, met verscheidene, eenigszins vierkante, zwarte of bruine vlekjes, die gedeeltelijk

twee aan twee aaneenstaan, bij ab. c. nbsoleliis Dalla Torre (Jmmaculaliis Schilsky)
ongevlekt. Pooten roestkleurig Halsschild zwart, met roodbruine zijden of voorlioeken;
dicht, grof en lijn dooreen, bestippeld. Clypens aan de zijden en een deel der wangen rood.
Lichaam vrij kort, gewelfd; glanzig zwart. Iiij liet J' het metasternum concaaf, bij het $
vlak. Lengte 43-5 mm. In hosschen, in mest van herten en reeen. Niet inlandsch. In
Middel-Duitschland (maculatus St.)

Tusschenruimten als langsrihben, aan de randen door cene stippelrij begrensd Dekschilden
kort, buikig gewelfd; rood, ongcvlekt, soms van achteren met onduidelijke donkere vlekjes.

Halsschild dicht, grof en lijn duoreen, besti])])eld; zwart, met breeden roeden zij- en sniallen
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voorraiui. ICop v;in voren en aan tic zijden rnod gcvlekr. I'ooicn gcclachtig-riiodhrnin.
I.cngie 4-4j' unn. In liertenniest. Niet inlanilscli. In Dnitsclilnnil en Frankrijl;.

(/. c n I; cri Cicrm.)

50 licrste lid der voDitarscn korier dan het tweede. Clypens zijwaarts viMir de iiogcn niet liiieUiji

verbreed, de wangen niet Iniiten de welving der oogcn uitstekend, liasis van liet lialsscliild

tweemaal gcliogen, slcclu.s om de algeroiule acluerhoeken tot aan de fie stipjielliin der dek-
scliildeii, evenals de zijden, kracluig gerand. Dekscliildcii te zanien aan liet uiteinde ecnigszins

atgcstoTiiit, het iiygidimn niet geheel bedekkend (Snb-gen. Biralns Muls.'), Zwart; dek-
schilden rood, ceiie meer ot' iiiinder uitgebreide, gemeenschappelijke vlek op den naad,
achter het midden, alsook de zijrand van achteren zwart ol hrnin; soms breidt zich de
donkere vlek nagenoeg over de geheele oppervlakte nit, o(" verdwijnt nagenoeg geheel

(ab. c. 'planus (Dahl) Schinidt, insibilis Dalla Torre). Ilalsschild glanzig, glad, nitcrst lijn

en bijn.a niet zichtbaar bestippeld, slechts aan de zijden met eenige grove stippels. Deze
soort is doorgaans kleiner en smaller dan de aanverwante I n ri d us, ovaal, zeer vlak, sterk

glanzig. Dekschilden met tamelijk lijne stippellijnen en vlakke, lijn besti|)|ielde tnsschen-

riiimten. l'ooten rood. lÜj het f het halsschild iets brecder dan, hij liet J zoo breed
als de deUscliilden; het metasterninn in het midden met ccnc diclit geclgiijs behaarde uit-

holling, bij het 5 effen en glad. Lcng'e 6J—7^ mm. Volgens Stiirm in koe- en paardenmest,
volgens Sdimiiit in schapenmest op zonnige heuvels, tot a.in het einde van Mei. ICenmaal

bij Valkenburg (Limburg"). In lielgiü bij Eghezéc nabij Namen. Ook in Oldenbnrg.
(pecari F.) 35. satellitius llerbst.

Eerste lid der voortarsen veel langer dan het tweede. Clypens zeer groot, nagenoeg halt-

cirkelvonnig, aan weerszijden tegen de oogcn scherphockig verbreed. De zijden van het

lialsscliilil dik, lijstachtig gerand (Snb-gen. A cross 11 s Muls.) 51

51 Ilalsschild met breed, stompkaiuig verheven zijraml. Clypeus in beide seksen met smal opgc-
richten rand. Met t'ossor de grootste inhecmsche soort; nagenoeg half-cylindervormig, met
parallele zijden; glanzig, pckzwart, kastanjcbrnin of roodbruin (/V.'v<7/(//.t Muls.). Veelal

de dekschilden iets lichter dan kop en halsschild; onderzijde en pooten kastanjebrnin;
sprietknots roestkleniig. Kop verspreid en uiterst lijn-, aan de randen iets grover bestippeld;

halsschild eveneens vers|)reid en zeer lijn bestippeld, in de voorliocken en langs den zijrand

met grovere stippels. Dekschilden met vrij krachtige stippellijnen , de tnssclienruinuen uiterst

lijn, verspreid bestippeld. Hij het g het halsschild iets brecder dan de dekschilden en

veel vlakker gewelfd; het metasteniuin in bet midden duidelijk ingedrukt. Bij het $ de
clypeus in bet midden iets bultig opgericht. Lengte 10— 13 mm. Met zeldzaam, vooral in

koe- en paardenmest t,6. rufipes L. 1)

Ilalsschild met lijn, kielvormig afgezetten zijrand. Sprietknots donker. Tusschenruimteii der

duidelijke stippellijnen op de dekschilden lijn, doch gewoonlijk duidelijker bestippeld dan
bij riifipcs 52

52 De 2e en 4.e tussclienruimte op de dekschilden van achteren duidelijk brecder dan de te en

3e, de 4e naar het uiteinde duidelijk verbreed en daarop weder versmald. Clypens van
voren eerst neergedrukt en dan tot een dikken rand opgericht, vrij dicht en duidelijk

bestiiipeld. Halsschild eveneens duidelijk, grover en lijner dooreen, bestippeld; de acluer-

hoeken stoinp-afgcrond, de zijrandlijn tot even om de achterhoeken reikend. Dekschilden
naar het tiitcinde dun, grijs bebaard; de bestippeling der tnsschcnriiimten meer of minder
in twee onregelmatige rijen gerangschikt. Mctasternnm aan de zijden verspreid bestippeld en
lang grijs behaard. Zwart; dekschilden vuil geelbruin, sleclits mee zwarte stippellijnen (ab.c.

*iiigrosidciitiis Mrsli.), of alleen met cene zwarte schondcrvlck (ab. c. 'Iiuiiicnüix Dalla

Torre, Ilillfri Scliilsky), of met twee schuine rijen van zwarte vlekjes (type, inlerpn.-icta-

tiis Hrhst). liij ab. c. 'coimcxiis Muls. breiden zich de voorste vlekjes tot aan ilc basis,

de achtersten tot aan de voorsten uit, daardoor vormen zich afzonderlijke, groote, gc-

meenscliappelijke vlekken. Bij ah. c. Yaricgtitiis Herbst vloeien de vlekken zoodanig ineen,
dat ecne gemeenschappelijke zwarte basaalvlek gevormd is, terwijl de zijden en het achter-

gedeelte der dekschilden geelbruin blijft; het geel loopt echter in rechte strepen tot in het

zwart door. Bij ab. c. (ii>iciilis Muls. de dekschilden, op den toprand of ook den zijrand

na, hij ab. c. nigyipes F. geheel zwart. Pooten zwart, de tarsen bruinrood. Bij het iets

vlakkere ^ het halsschild iets brecder dan de dekschilden ; einddoorn der voorschenen
stomp, bij het J geleidelijk toegespitst. Lengte 6?— y non. Niet zeldzaam met de ab. c.

uigripes in koe-, paarden- en schapenmest 37. luridus I".

De 2C, 30 en 4e tiisscbenruimtc op de dekschilden ook van achteren van nagenoeg gelijke

breedte, de 4e aldaar niet verbreed. Clypeus, tot aan den tamelijk lijn geranden voorrand,

1) Ik belwijffl LV-itT het vmtrkuiUfii vnu A. h i 111 ac 11 Ia l us i.axiii, (cü c r i rii- 1 1 ü itl ^'^ I':ill I in Ji- Hijnpnii. lDiis'i"-Ui"rl 1 ; d'-/»-"

soort is t-igeu san PuiiniicnMi, Ousl-l'rtiisü(;ii .^ii l(U!>latul.
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vlak gewclfil; verspreid cii zeer lijn besti|i|)eld. Ilalsscliild eveneens lijn en niet diclit, grol'

en lijn dooreen, liestippeld; de acliterliocUen meer gelijkmatig afgerond; de zijrandlijn zet
zicli om de aeliterboeUen iets verder voort dan bij luridiis. DeUscliilden geheel onbeliaard,
evenals liet bal.sschild glanzig, de top dol'; de tnsselienniiniten minder vlak dan bij 1 nri d u s,

vrij dicht en lijn bestippeld. Meta.stenuim en achterlijf vrij diclit bcstippcld en lijn grijs

behaard. Zwart; de dekschilden rood (type, itiftis Dalla Torre), zelden elk niet eene zwari-
achtigc vlek op de schijf (ab. c. 'biceps Oalla Torre), of zwart (bij uitzondering met rood-
briiinachtig doorschijnenden zijrand) (ab. c. n!i;ri/ies Steph.), ook kennen exemplaren voor
met kastanjebruine dekschilden; pooten zwart, tarsen en tasters rood. Zwarte, sterker en
dichter bestippelde, minder glanzige exemplaren met pekbrninc tasters en donkerder tarsen
vormen de var. 'atramentariiis Er. i). De zwarte exemplaren onderscheiden zich van
luridus ab. c. ni/rri/ies F., behalve door den verschillenden clypeus, doordat de dekscliilden
volkomen onbehaard en de tnsschenruiniten dicht en gelijkmatig bestippeld zijn. Uindspoor
der voorsebenen in beide seksen toegespitst. Hij het ^ bet halsschild ruim zoo breed als de
dekschilden, over bet midden alleen met lijne stippels; bij bet 2 'Ie clypeus bultig gewelfd,
het halsscliild smaller, naar voren meer versmald. Lengte 6J- y mm. De ab. c. !nt;ripts
Siepb. in groot aantal bij Liendcn in de Ncdcr-lietuwc, het type slechts in iéw enkel exem-
plaar, jnli; de ab. c. nigripes Stepb. ook bij Tiel, April. Ook in Oldcnburg en bij Aken eu
Creleld in de Rijnprov 38. depressus Kugel.

8. Ueptaiilacu.s Muls.

£>i/ ^ifenns is naverïvant aan Aphodiiis, tiocli onderscheidt zich doordat de dek-
schilden 7 tot 9, van tiiiee stippelrijen of stippellijnen voorziene, tneer of minder
duidelijke lani,''Si;roeven vertoonen , tertvijl de naad en de normale strepen tot meer of
minder duidelijke langsribben vervormd zijn. Bovenzijde behaard. Voorhoofds-naad zonder
bult/es. De basis van het halsschild tweetnaal uit,i;cln\!ren , niet gerand , doch met korte
haartjes dicht bewimpcrd. Levenswijze als bij Aphoditis. De larve en pop van
II. villosns Gylh. zijn door Rosenhauer beschreven.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 De langsribben en de tnsschcnruimten der dekschilden even glanzig. De zijden van bet halsscliild

lijn en dicht geel bewimperd. Cly|)eus nagenoeg ball'cirkelvorinig, van voren iets afgeknot;
de hoekige wangen vi'iór de oogcn afgerond. Alle tusschenrniniien op de dekscliilden met
twee lijne sti|)|)elrijcn. (leel- of roodbruin ; kop en halsschild donkerder bruin, de randen
lichter gekleurd; de binnenste langsribben der dekscliilden veelal slechts met de llanwe
aanduiding van bruine vlekjes op de schijf. Kcrste lid der achtcrtarsen veel langer dan het
2c en 3e te zamen. Lengte 35—4; mm. Niet inlandsch. In Middel- en Noord-Duitsclilar.d.

(viUüSus (".ylh.)

De langsribben op de dekschilden meer of minder glanzig, de tnsschenruiinteii dof .... 2

2 Dekschilden okergeel, gewoonlijk alleen de 2e en 4e der vlak-gewelfde langsribben Cbuiten den
naad) van laiig-vierlioekige, zwarte vlekjes voorzien; de zijden lang geel bewimperd, alle

langsribben met twee rijen gele haartjes. Clypeus llauw uitgebogen , de wangen vóór de
oogen schcrphoekig en van achteren recht afgesneden. Halsschild glanzig, over het midden zeer
lijn en kort-, aan de zijden lang behaard; aan de basis en langs den zijrand lang bewimperd

,

tamelijk verspreid en lijn bcstinpeld, de achterboeken scheef afgesneden; evenals de kop,
de pooten en de onderzijde roodbruin of geelbruin, liet achtergedeeltc van den kop en het
midden van bet halsschild donkerder, de dijen geelachtig. Hij bet $ de clypeus in bet
midden bultig verheven, het halsschild iets smaller dan de dekschilden, naar voren iets

versmald, overal vrij dicht bestippeld en slechts met eene gladde middcnstrook. Lengte
4-5 mm. Verbreid en niet zeldzaam in koemest en in menscheu-uitwerpselen, vooral in

den nazomcr op de duinen i. sus Herbst.

Dekschilden zwartachtig of bruin, dof, met talrijke, verspreide, rondachtige, roestkleurigc
vlekken; tie zijden uitetst kort, mocielijk zichtbaar, behaard; de langsribben smal, doch
hoog, eeiiigszins glanzig, elk met twee rijen korte haartjes; de tussclienruimieu breed,
vlak en onduidelijk bestippeld. Clypeus duidelijk uitgeraud, de wangen vóór de oogen
schuin afgesneden. Halsschild neerliggend geelgranw behaard, aan de zijden met enkele
wimpers; uiterst dicht eu grof, eeuigszins raspacluig bestippeld; de achterboeken scheef

Ik vcrmofd dat di> v;ir. utnnnnitttruis Kr. iiM-er in lii'l Al|.ri»-pcliifil \ourkumt, :il uiuf iwarto exemiilarni lit-lii

tut ab. t. nujripea Sh'pli.
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argcsin;<lcii. Zwart, de pooien briiiiirooil. Bij het gewoonlijk kleinere f ile eindspoor der
voorschenen haakvorniii! naar binnen gelxigcn, hij het $ tamelijk recht. I,engte 3J- 4 inni.

In hel voorjaar over koemest zwermend en op den hoikni der gaten waarin Gcotriipes
mutator ontwikkeld; zij zou ook in rottend aardappelloof voorkomen. Keninaal liij Breda.
In België bij Brnssel, l.enven en les Agiicsscs; in de Rijnprov. hij DiisseldorI'.

2. tcstudinarius I''.

II [. Tribus Aki;ialini.

9. Aegialia Latr.

Sprieten (yledi}^ ; de knots dof, viltig. Kop aficaarts gewelfd , met smallen , nau-
welijks verl/reeden buitenrand ; korrelijf. Clypeus slechts het uiteinde der hoornachtixe
voorkaken onbedekt latend, van voren iets uiti^erand. Bovenlip kort, breed , inoeielijk

zichtbaar, van voren afxeknot. Binnenste achtcrkaaks-lob hoornachtig , smal , haakivrmig
naar binnen gebogen , met brceden beitelvormigen top ; de buitenlob ledcrachtig , aan den

afgeronden top met krachtige , stijve , iets naar binnen gebogen borstelharen. Kin lang-

werpig , aan rceerszijdcn scheef afgesneden ; eindlid der liptasters nagenoeg zoo lang
als de beide voorafgaande Icedjes te zamen , langwerpig-eirond ; tong vliezig , stomp
afgerond. Oogen klein, bij teruggetrokken kop bedekt; niet gedeeld , door de wangen
meestal slechts van iwren iets doorsneden. Plalsscliild verbreed , van voren niet gerand.
Schildje duidelijk, driehoekig of half-cirkelrond. Dekschilden met langsstrepen. Achterlijf

met 6 sternieten. Poolen kort, krachtig ontK'ikkeld. l'oorschcnen aan den buitenkant

met 3 tanden en met eenc duidelijke, bejcegelijke eindspoor. Aehterschenen op de
buitenzijde al of niet met, va7i borstelharen voorziene, d'warslijsten , of korreltjes, boven-

dien door verhevenheden oneffen; de eindsporen meer of minder bladachtig verbreed.

De soorten van dit genus leven vooral langs de zeekust op duinzand.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 Achtcrdijeii en alle schenen sterk verbreed. Eindsporen der aehterschenen lepelvormig verbreed,

met al'gcronden top. Tarsen kort en dik, met zeer kleine klauwen. Dekschilden met afgeronde
schonderhoeUen, met langsstrepen en gladde tiisschenniimten (Siib-gen. Aegialia i. sp.) . 2

Achterdijen en aehterschenen smaller, gewoon; de aehterschenen op de buitenzijde met scherpe

lijsten en pinnen, de eindsporen smal, toegespitst. Tarsen dun en vrij lang, met duidelijke

klauwen. Dekschilden met scherpe schoiiderhoekeii (Sub-gen. Dim al ia Muls.). Lichaam
gewelfd, eenigszins cylindervorniig, gevleugeld, op de bovenzijde glanzig; zwart, zelden

roodbruin, sprieten en tasters bruingeel, tarsen roestrood. Clypeus van voren korrelig, van
achteren bestippeld, Ualsschild overal bestippeld, de zijden lang bewimpcrd, vóór de achter-

hoeken bij het $ zw\ik uitgcrand of uitgebogen; aan de gerande basis, vóiir het schildje,

met een langsgroefje. Dekschilden tuet diepe, grof en vrij dicht bestipjiclde langsstrepen en

gewelfde (vooral de 2e en ,5e langs den naad) tusschenruiniteii; de 2e en 3e langsstreep, van
af den zijrand , van voren afgeknot, eene ruimte daarvoor aan de basis glad. Lengte 4—4^ mm.
Niet inlandsch. In Noord-Duitschland, langs het zeestrand, zeldzaam . . (sabuleti Payk.)

2 Middel- en aehterschenen op de buitenzijde met eene geheel doorloopende dwarslijst en boven-
dien eenige minder aangeduide dwarslijsten. Halsschild kort en breed, nier bestippeld, met
afgeronde achterhoeken; de basis niet gerand. Dekschilden sterk opgeblazen, hoog gewelfd,
omgekecrd-eirond, eenigszins kogelvorniig, met zeer tijne, nagenoeg onhestippelde langs-

strepen; de zijden, evenals die van kop en lialsschild, lang geel bewimperd. Zwart of

kastanjebruin, onuitgekleurde exemplaren roodbruin of geelrood, glanzig; sprieten geel,

pooten roodbruin, de tarsen lichter. Kop dicht korrelig, van achteren glad; clypeus van voren

iets gerand. Vleugels rudimentair. Lengte 3;— 5 mm. Zeer gemeen 0|) de laatste duinenrij.

(globosa Kugel.) i. arenaria !•'.

Achierschenen naar het uiteinde zeer verdikt en verbreed, op de buitenzijde zonder dwars-

lijsten , doch door haardragende korreltjes ruw. Halsschild zoo breed als de dekschilden

,

rimpelig en daartusschen zeer lijn bestippeld, met afgeronde achter- en spits uitgetrokken

voorhoeken; de basis gerand en lijn-, de zijden dicht bewimperd. Dekscldlden langwerpig,

gestrekt, iets geweltU; met diepe, weinig duidelijk bestippeldc langsstrepen en tamelijk vlakke,

gladde tusschcnruimten; de zijden niet bewimperd. Licht roodbruin of geelrood, tamelijk

glanzig; sprieten en tasters geel, onderzijde en dijen lichter dan de bovenzijde. Kop overal
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zeer diclu korrelig en rimpelig. C.evleiigcUl. Lengte 4.;— 5 mm. Uiterst zeldzaam. Meermalen

0|) lic duinen. OoU liij Rotterdam CvermoedelijU met zand aangevücrd_), Gravc (Noord-lirabant),

Zeclmrg bij Amsterdam en bij Rocrmmid in een nest van Formica rnl'a. Ook in West-

l'alen en in de Rijnprov. bij Crel'eld 2. rufus 1''.

IV. Tribus G liOTii tJ pi N' 1.

10. Odontaens Kliig.

Sprieloi i.\-ledi,i; ; de sprieikiwts f^ewoon doorbladerd
,
.^Vaws^'y het eerste kiiotslid

het ^^rootst , daarin het ze-, ioaariii loederom het y gedeeltelijk verzonken is. Voorkaken

aan het uiteinde getand. Aehterkakcn met twee aan het uiteinde hoornachtige lobben ;

de buitenste driehoekig, aan den breeden top met lange, gekromde horstelharen bezet;

de binnenste korter, in twee gewone haken eindigend. Kaaktasters draadvormig , het

eindlid lang cylindervormig, afgeknot. Kin van voren afgerond, tong diep gespleten.

Oogcn door den scherpen zijrand van den kop volkomen ?niddendoor gedeeld ,eene kleinere

boven- en eene grootere onderhelft. Clypeus met rechten voorhoofdsnaad , waar tegen-

aan bij het J een langen , dunnen , iets gebogen hoorn ingeplant staat. Deze hoorn is

naar willekeur, een 'weinig naar voren , doch gemakkelijk naar achteren , echter niet

zijwaarts , beweegbaar , iets luat zeer opvallend is en als een geheel op zich zelf staand

feit moet aangemerkt worden , daar bij alle insecten een kophoorn , als zijnde een uitsteeksel

van het huidskelet , onbeweegbaar is ; de brcedc basis is op een vliezig gedeelte inge-

plant en staat met spieren in verbinding. Halsschild bij het i met onbcwecgbare hoornen.

Dcksckilden met eene , dicht tegen den naad hopende , naadslreep. Voordijen op de voorzijde

zonder dichte viltvlek. Voorschenen met twee groote en daarachter 6 kleinere tanden.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Licbaam rondaebtig, hoog gewelfd, zwart oT kastanjebruin , onuitgeklcurde exemplaren geel-

achtig Qestacsus I'".^; op de bovenzijde onbeliaard; onderzijde, benevens de sprieten en

pooten, bruinrood, geelachtig behaard. Clypeus bij het $ met eene lijnc langskie!. Voorboold

inj bet S met twee kleine bultjes. Halsschild bij het $ oiielVen, verspreid bestippeld; met

4 hoornen, van welke de mhldelsten klein en dicht bijeen, vi'iór eene diepe middengroel', de

zijdelingschen groot, hoekig gebogen en naar achteren gericht, vi'iór een breeden indrid; staan;

bij het 5 grof bestippeld, vóór het midden met eene verheven dwarsplooi, waarachter eene

middengroel' en aan weerszijden een vlak bultje. Dekscliildcn met diepe, grof bestippeldc langs-

strepen en gladde, eenigszins gewelfde tnsschcnruimten. Hij kleinere mannetjes is de kophoorn

korter en zijn de indrukken, alsmede de uitsteeksels van het halssciiild, kleiner en minder ont-

wikkeld; bij de allerkleinste mannetjes is de kophoorn niet langer of zelfs korter dan de kop en

vertoont het balsschild, waar de zij-iiidnd;ken geheel ontbreken, van voren slechts vier in

eene dwarsrij staande kleine bultjes. Lengte 7— lo tniii. Deze soort vliegt des zomers, tegen

zonsondergang, op weilanden en met kruiden begroeide hellingen, laag over den grond;

sotiis vliegt zij om lamplicht. Zij zou zich ontwikkelen uit drogen koemest, hoendertiiest

en zelfs onder mcnsclicn-uitwcr|)selcn i). Apeldoorn, Zierikzee en Valkenbin'g (Limbtirg).

In België bij Antwerpen, ïrivières, Vlicrmael en Ridderborn; ook in W'estfalen.

(mobilicnrnis f.) i. armiger Scop.

11. (Jcratopli.vii.s Fisclier.

Dit .^enus onderscheidt zich van Geotrupes, doordat het halsschild bewapend is

,

hetzij de voorhoeken spits uitgetrokken en bo'ccndien of alleen de ''oorrand in het midden
van een hoorn of eene uitstekende plaat voorzien is. Ook vertoonen de achterschenen

,

op de buitenzijde
, 4 dwarslijsten. Voordijen op de voorzijde met eene dichte

,
goudgele

viltvlek. Kop met hoekige?! voorhoofds-naad Halsschild bij het 9 van voren met eene

dwarslijst. Sprietknots geiuoon doorbladerd, dof. Bij het in ons gebied vertegenwoordigde

sub-ge/ius Minotaurus Muls. 2) zijn de wangen, vóór de oogtn, niet spits uitgetrokken ;

Iii »Jt' om>lrfki-ii van I.jun wi-rii /jj in dt- w.\:\i^ mui jia'lilcn aaiijïflrullt'ii , wiUi' ani|iliil>irn ()|i Iniiinc iiacliN-lijKc luclilcn

Kraolf liuovi'i'tlii'di-li ()(Iu II t a<-u» v<'r.sluiul*-n liaildm.

Kil '"'t 'n /.nid Kiirijpa vt'rl»'(jcnwuurdi(;4jr Mili-pmu^ C iT a l o ]>li y u > MnU. i sp. zijn di-' wanp-n, voor df uugen, hoekig

nitgftrtikkfMi; lii-l .sdiildjr liarlvonnig. aan drn vuurrand uitgi'bogi'ii ; habscliild bij liet mannetje incl een enkelen^ naar voren

gerieliten, Iiuorn . de vuurjiui-ken iii beide seksen al^erond.
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het schildje vaii voren niet uitgebo,i;e)i ; hel halsschild bij hel $ mei 2—3 naar voren
gerichle hoornen , hij hel $ miiislens de voorhoeken loe,i^'espitsl.

Van de 8 Europeesche soorlen koml i in Nederland voor.

Zware, glanzig, bij .sommige excm|)larcii de clel;scliililen gedeeltelijk of gniotciulccls donlicr
lilociirood; oiulerzijde cii pooccn zwart lieliaanl. Kop in beide .sek.sen gelijk, weinig langer
dan breed, clypcus van voren algerund. Halsschild kort, iet.s brcedcr dan de dekseliildèn

,

aan weerszijden van de basi,s uitgebogen, met al'gerondc zijden; bij bet ^ met drie naar voren
gerichte hoornen, van welke de langere zijhoornen vooraan op de .schijf ontspringen en o|i

ccnigen afstand van de afgeronde voorbocken staan; de voortand in" beide seksen in het
niidden ongerand, bij het $ nagenoeg glad, slechts aan de zijden, alsmede aan de basis der
zijhoornen bestippcid en iets ingedrukt, bij kleinere mannetjes aan de zijden meer uitgebreid
bestippebl; bij het 5 alleen bet midden onbestippeld, zeldzamer niet enkele stippels, de
voorboeken spits uiigetmkken , in liet midden achter den voorrand met eene verbeven
dwarslijst en aan weerszijden daarvan met een klein sanicugcdrukt spits bultje. .Schildje

driehoekig, iets breedcr dan lang, glad. Dckschilden inet parallcle zijden; de langsstrepen

,

welke vooral aan de basis duidelijk, lijn bestippeld zijn, worden naar bet uiteinde steeds
lijncr en verdwijnen ten laatste nagenoeg geheel, ook zijn de buitenste lijncr. Voorschenen
met 6 naar den top geleidelijk grooter wordeiule tanden. Lengte 141—21 mm. Gemeen in

boschrijkc beidestreken. Zij leeft in diejic gaten in den grond onder drogen koe-, sclia|icn-

cn konijiieiimest. Na de copulatie vindt men de mannetjes in massa dood op den grond.
Zij zou ook eenmaal bij den Haag gevangen zijn. liet wijfje graaft onder mest, tot zelfs

O]) een meter diepte, cenige gaten in den grond, waarin zij de versche mest tot een klomiije
samenstampt; daarop legt zij een ei, dat weder met mest bedekt wordt Het J schijnt
na het eierleggen in den grond te sterven. De iiitgekropen larve leeft van den inestvoorraad,
welke op groote diepte vochtig blijft. Volgens Tlnau gelijkt de larve O]) een engerling,
doch is zij meer gekromd en gednnigeu, iets meer behaard en donker gekleurd.

I. typbaeus L*

42. Geotriipes Latreille.

S/rielen ii-ledig ; de knols ,i,'ewoon , dof, doorbladerd , hel 2e lid naar den lop
versmald, of korlcr

y door de om^^evcnde lecdjes gedcellelijk ingcslolen {Fig. 66 ///) i).

Clypeus door een hoekigen , veelal ondvidclijken naad van hel voorhoofd geseheiden ;
meer of minder ruilvormig of half-elliplisch , mei opgerichlen bitilenrand , legen
welken zich eene verheven lijsl, aan weerszijden van het voorhoofd, aansluit, welke de
wangen van het voorhoofd scheidt. Oogen door eene voortzetting van de watig geheel
doorsneden. Bovenlip hoornachtig , van voren recht afgesneden. Voorkaken meer of
minder uitstekende , aan de buitenzijde gerand; met een kauwvlak aan de basis , dat
uil dicht aaneenstaande hoornblaadjes bestaat. Achlerkaaks-lobben Icderachlig, dicht
behaard ; de binnenlob met hoornachtigen bovenrand. A'aaklaslers vrij dun , draadvor-
mig. Kin diep uilgerand ; tong vliezig, fijn behaard, zakvormig uitgehold, tweesHl^pig.
Tiüeede liptaster-lid iels dikker dan het \e , aan den omtrek met stijve borslelharen
bezet ; eindlid langwerpig-eirond

,
glad. Halsschild onbewapend , vrij dicht tegen den

voorrand der dekschilden aangesloten. Schildje eenigszins hartvormig. Mesoslernum aan
de basis met eene diepe middengroef , welke van achteren soms door eene kielvormige
verhroenheid begrensd wordt. Poolen krachtig ontwikkeld; voordijen op de voorzijde

met eene dichte goudgele, zeldzamer donker gekleurde villvlek. Voorschenen langs den
geheelen buitenkant scherp gezaagd, de laatste twee zaagtanden in den regel grooter ;

achterschenen met twee of drie dtcarslijsten aan de buitenzijde en met vier scherpe
kanten , van welke de voorsten fijn getand zijn ; middclschenen sterker- , achterschenen
zwakker gebogen. Eerste tarslid langer dan de overige leedjcs ; alle tarsleedjes aan het
uiteinde met lange , afslaande borslelharen ; onvcliium zeer kort, met lange eindborslels.

Het se.xueel verschil treft men deels aan in den bouw der voorschenen en achlerdijen, alsook

in het krachtiger ontwikkeld halsschild bij het i. De soorlen bezitten het vermogen om
een tjirpend geluid voort te brengen , doordat eene iets verheven

, fijn en dichtgeribbeldc
langslijst op de achterzijde der achlcrco.xae , bij de beweging dezer deelen , over den in

\) Hg licl /.uid-Europrcch.! suti-gm. Thureclcs Mul», is hfl ie sjirirUid im-l iiifc'slul.n.
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dc ,s:ni'ruhtshoUen uitkomenden
, kantig uitstekenden achtenand van het eerste stciniet

strijkt. Zij le-iien in mest, eene enkele soort ook in rottende plantenstoffen ; zij />ega-en

zich dadelijk naar versch gevallen mest , vooral van gehoefde dieren. De gei'leugelde i)

soorten zwermen , vooral op stille avonden
,
gonzend rond; zij vliegen echter zwaar.

Om eieren te leggen graven de 7i>ijfjes onder ?nestJio/>en tot een halven nieter diepe

gaten in de aarde , maken aan het ei7tde daarva?i eene holte , waarin een ei gelegd
en waarbij een meestal worstvormigen mestklomp toegevoegd wordt. Na 8 dagen komen
dc larven uit, welke van den bijeengehrachten mestvoorraad leven. De larven zijn

engerling-achtig , eenigszins cylinderrond
,
gekromd , blauwachtig-grijs of Iciklcurig en

slechts voor een klein gedeelte aan de thoracaal-ringen vuilwit ; bovenlip hoornachtig

,

drielobbi,i; ; voorkaken krachtig ontwikkeld en gekromd, hoornachtig , aan het uiteinde

drictandig ; kaaktasters 4-, liptasters i-lcdig ; sprieten ^-ledig, het ^e lid verdikt , het

eindlid dunner ; poolen vliezig, aan het uiteinde twee-lobbig , met zeer kleinen klauiv.

De larve en fop van G. stercorarius zijn door Frisch en Schii/dte , dc larve nog
door Mulsant, de larve en pop van G. hypocrita door Xambeu beschreven.

Van de ± 30 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 Achtcrsclicncn ;ian liet uiteinde van dc Iniiicii/'ijde met drie doorloopendc dwarslijsten.

Wangen vóór de ooi;cn afgeremd, liindtand der voorscliencn in beide seksen gewoon. Hals-

scliilcT aan dc basis doorloopend gerand (Stib-gcn. Geotrnpcs i.sp.) 1

Aclitersehencn op de buitenzijde slechts met twee doorloopendc dwarslijsten 5

2 Dekschilden tussclien den naad en de sclionderbuil met 9 stippellijnen, of in het geheel elk

met ongeveer 18 stippellijnen, welke nagenoeg om de drie tiisschenriiimtcn iets dichter
aaneen staan. Achterlijf ook over het midden met haarstippcls bezet. Sterk glanzig, veranderlijk

in kleur; zwart, met gcringen violet- of blatiwacluigcn weerschijn, of fraai staalblauw
(ab. c. violacfiis W'estli.), of roodachtig-violet of pnrperklcnrig (ab. c. /<//;•/!//)(? .cft'H.f Wcsth.*,
of fraai goiulgroen (ab. c. ddoropliiiiiiis Westh.); sonimige groene exemplaren vertooncn
ccn roodachtig-violet halsschild, anderen met pur|)erkleiirigc dckschildcn een groen- of blauw-
achtig lialsschild. Onderzijde zwart of bruin behaard. Bij onuitgekicurde exemiilaren de
dekscliilden lichter of donkerder roodbruin. Voorkaken met afgeronden of slechts aan het
uiteinde iets uitgebogen Iniitenraud. Clypeiis van achteren met een klein spits bultje, lials-

schild glad; aan de zijden lijn, verspreid-, dc (ijne, weinig verdiepte middellijn iets bcstippcld.

Viltvlek o|i de voordijen goudgeel, liij het J' het halsschild brccder dan bij het J, ook
iets langer en meer gewelfd; achterdijen op de onderzijde met een tandje, ook hare

trochanters spits uitstekend; voorschenen op de achterzijde met eene getande lijst. Lengte
15—24 mm. Niet zeldzaam in heidestreken, in koe- en paardenmest ... 1. mutator Mrsh.

Dckschildcn tussclien den naad en dc sclionderbuil slechts met 7 stippellijnen 3

3 Dekschilden met kraclnigc stippellijnen. Voorkaken aan den buitenrand, nabij het uiteinde, een
of tweemaal uitgebogen. Trochanters der achtcrpooten bij bet ,} in ccn tandje uitgetrokken.
Op den achterkant-lijst der voorschenen bij liet <? zonder bultigen tand tegenover den
tweeden, naar buiten gcrichten, eindtand 4

Dekschilden met zeer lijiie stippellijnen en vlakke, uiterst lijn gechagrineerde en soms lijn

dwarsrimpelige tn'.scheiiruimten. Voorkaken aan den buitenrand, tot aan liet uiteinde, afgerond,
niet duidelijk uitgebogen. Trochanters der achterpooten Iiij het ^ niet tandvormig uitge-

trokken. Op den achierkam-lijst der voorschenen bij het <? bevindt zich tegenover den
tweeden en derden naar bulten gericliten tand een kegclvcn-niigen tand. Onderzijde sterk

glanzig goudgrocn, soms met blauw- of violetachtigen of geelkoperkleurigen weerschijn;
zwart of bruinachtig behaard, liovenzijdc in den regel dof zwart, meestal iets vetglanzigcn
aan de randen met blauwachtigeii vvccrscbijn. liij onuitgekleurde exemplaren soms het

halsschild rood gevlekt, l'ooten violet, de middel- en achterdijen als de onderzijde gekleurd.
Clypeus van achteren iets bultig o|)gericlit. Halsschild glad, slechts aan den zijrand (vooral
naar acbicren) vers|)reid bestifipeld; soms met eene llaiiwe middellijn. lüj liet J' het hals-

schild iets langer en meer gewelfd dan bij het 9, aciiterdijcn met een land. Lengte 14—20
mm. De levenswijze komt met die van Ceratophvus typhaeus overeen. Verbreid in

dc beidesirekcn, zij werd o. a. in groot aantal bij Millingen op de Veluwe gevangen; ook
in België o. a. bij Calmpthout. Zeer kleine exemplaren vormen ab. /iimülin \Vestli.

((' pilularius L.) 4. hypocrita Scrv.

1) Bij hel in /uid-Euru[ia v.-rlwpfnwoyrdipfii- Sul)-(;.-ii. Tllu^etle^ Muls, üiillprt-kcii de aelJl^•rvleu^.'eI^ of iijii dede rudiiiierilair

;

liovcodicn
21J11

de deiiscbildeii lueesUii verkleefd.
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4 Achterlijf over liet midden in de lengte onbcstippeld en onbelmard, of sleclits aan den aclitcr-

rand der laatste stcrnitcn met eene dwarsrij van stipjiels. Aclucrdijcn bij liet ^ met een

grouteii tand, welke langer is dan de tandvonnig verlengile top der vrocbaniers. De 3e tand

der voorsclieiien bij het J" is sterk afwaans gebogen en hangt met den eersten grooien,

bultigen tand der getande achterkant-lijst aan de basis samen. Deze soort varieert veel

minder in kleur dan de naast verwanten. Zwart, soms met geringen groen- of blanwaelnigen

weerschijn; onderzijde lichter bronzig-grocn , -blauw' of -purper, zwart behaard. Halsschild

al (vooral bij het $) of niet over de geheelc opficrvlakte zeer verspreid-, aan de zijden

dichter bestippcld. I,engte ifij—26 mm. Overal zeer gemeen, vooral op wegen aan paardeu-

niest; ook in koemest, zeldzamer in schapen- en varkensniest. Zeer kleine exemplaren ziju als

mimir Er. beschreven.

(mesoleiiis Thoms., ])iincticolIis Malinovsky, stercorarins Er.) 2. spiniger Mrsli.

Achterlijf ook over het midden gelijkmatig bestippeld en behaard. Achterdijen bij liet rf slechts

met een kleinen tand, welke niet grooter is dan de tandvormig verlengde top der trochaii-

ters; soms is deze tand zeer onduidelijk. De 3e tand der voorschenen hij het ^ is niet of

slechts iets afwaans gericht en liangt niet met den eersten tand der achterkant-lijst samen. Achter-

zijde der voorschenen bij het $ met twee lijsten , van welke de eene van af de basis tot

aan den derden, naar buiten gerichten, eindtand reikt, zwak gekorven en veelal als eene lijne

lijn aangeduid is; de andere is diclit nabij den gctanden zijrand gelegen, even zoo ver

reikend, doch meer ontwikkeld dan de eerste en aan de basis meestal sterk gekorven,

van voren met i tot 3 groote, kegelvormige of bultige tanden. Deze soort gelijkt zeer o|)

spiniger, doch is al dadelijk aan het gelicel bestippeldc en behaarde achterlijf te herkennen;

ook is zij in den regel ghmziger, blauw- of violetzwart, soms meer lichter groenaclnig-blauw

of purperglanzig. Onderzijde metallisch groen, blauw of paars, llalsschild meestal slechts

bestippeld tussciien den zijrand en een in de nabijheid daarvan gelegen groefje. Kleine, meer

glanzig iTietaalkleurigc mannetjes, bij welke de eerste lijst op de achterzijde der voorschenen

slechts als eene lijne lijn aangeduid is, behooren tot den vorm foveatus Mrsh.; bij deze

is het schildje veelal staalblauw en steekt in kleur bij de grondkleur af. Lengte 15- 23 nnn.

Verbreid doch minder algemeen dan spiniger. In koe- en paardenmest, vliegt 's avonds rond.

fputridarius Er.) 3. stercorarius !,.

5 De apicale tand der voorschenen in beide seksen gewoon toegespitst. Basis van liet halsscliild

doorloopeud gerand. Achterdijen in beide .sek.sen aan den achterrand zonder tand i) (.Sub-

gen. Anophurupes Jekel). Voorschenen bij het $ slechts met eene zwakke, van kerf-

tandjes voorziene, achterste lijst, welker tandjes iets meer ontwikkeld zijn dan bij het J.

Onderzijde met afstaande, donkere borstelharen dicht bezet; achterlijf overal bestippeld.

Dekschilden met weinig duidelijke, bestinpelde, lijne, veelal langs-rimpclige langsstrepen (7
tiLsschen den naad en de scliouderbuil) en eenigszins verward dwars-gestrcepie of -rimpelige

tussclienruimtcn. Halsschild met de grootste breedte achter het midden; tamelijk lijn, verspreid

bestippeld, aan de zijden meer rimpelig; van achteren met de aanduiding van eene lijne

langsgroef. De kielvormige verhevenheid achter de mesosternalc groef weinig uitstekende.

Hlauw- of violetzwart, glanzig, aan de randen meer blauw of vi<iletblauw; onderzijde fraai

blauw of violetblauw; vele exemplaren op de bovenzijde meer staalblauw of lichter

violet. Sprieten roodbruin. Rij niet goed uitgeklcnrde exemplaren zijn de dekschilden meer

of minder bruinrood. Exemplaren bij welke de stippellijnen op de dekschilden zeer ondui-

delijk zijn, werden -As pnissiais Czwal. beschreven. Lengte 12—20 mm. Gemeen in bosschen ,

in mest, rottende paddestoelen en zelfs in aas; zij vliegt veel rond . . 5. sylvaticus 1'auz.

De apicale tand der voorschenen bij het <? van voren nitgerand, de top daardoor meer of

minder duidelijk tweepuntig. Raiidlijn aan de basis van het halsschild aan weerszijden onder-

broken Achterdijen aan den achterrand bij het ^ sterk gekorven of onregelmatig getand,

bij het S glad of slechts zwak gekorven. De achtcrrand-lijst der voorschenen bij het ^ zeer

sterk ontwikkeld en tot aan het uiteinde van grootere tanden voorzien (Sub-gen. Trypo-
copris Motsch., Stcrnotrupes JekeO 6

6 Halsschild overal gelijkmatig en dicht, grover en fijner dooreen, bestippeld. Achterlijf ook in

liet midden ruw bestippeld en donker afstaande behaard. Lichaam meer rondaclitig, sterk

gewelfd; de bovenzijde glanzig, zwart, zwartblauw of violetblauw, gewoonlijk lichter

gezoomd; ook wel geheel licht violetblauw of op de bovenzijde, behalve de blanwachtige

randen, licht hronzig (ab. c. hisiilaris O. Sclmeid.) 2); onderzijde violet of blauwachtig.

Sprieten zwart. Voorkaken aan den buitenrand, nabij het uiteinde, tweemaal nitgerand.

Dekschilden met uiterst zwakke stippellijnen of stippelrijen, welke veelal bijna geheel

ontbreken; de tusschenruimten niet of onduidelijk, verspreid bestippeld, ook wel eens meer

of minder dwarsgcstreept of -rimpelig. De kielvormige verhevenheid achter de me.sosternale

1) Bij fenigf AEi^liscIii- ^uurl'-n liij het luaimclJL- im-l trn umi.

i) lu bergslrukuii komt uok ecae tniai gruuue ab. c. aulttmrtülh Kr. vuur.
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groef in een spitsen, kegclvorniigen, naar voren gerichten bnlt uitstekend. Viltvlck der voordijen
gewoonlijk liruin ol' zwartaelitig. Acliterrnnd-lijst der voorschenen bij liet $ tegenover den
tweeden, n;iar bniten gerichten, tand (van at' het uiteinde geteld) niet een |)hiatvorniigen,

in de breedte geplaatsten , aan den top algerondcn, grooten tand. Lengte 1 1 -19 mm. Verbreid
en niet zeldzaam, hool'dzakelijk in duin- en heidestreken; vooral in schapen-, doch ook in

koemest. De ab. c. uisiilaris op Tersclielling en in de llaagsche duinen, ook 0|) het Noord-
Dnitsche eihmd Borkinn 6. vernalis I,.

Ilalsschild slechts aan de zijden, aan den voorrand en meestal in de basale grocC duidelijk
bestippeld, overigens glad, ofwel de schijf slechts van enkele, gewone, verspreide, lijiie

stippels voorzien. Achterlijf in het midden, behalve de laatste twee stcrniten , nagenoeg
glad, aan de zijden dicht rini|ielig bestippeld en zwart behaard. Zwart, zwarthlaiiw of zwart-
grocn, glanzig; onderzijde en pooien groen-, blauw- of vinletaclitig. De grootste tand van
de aclnerrand-lijst der voorschenen bij het $ staat tegenover den inham tusschcn den 2en
en 3en, naar buiten gerichten, tand. Overigens aan vernalis zeer verwant. Lengte 12- 17^
min. Niet inlandsch. Deze in de Pyreneeën en Vogezen voorkomende soort schijnt nog
meer noordelijk verbreid te zijn. In Ikigië bij llcyst aan de Noordzee ij. (pyrenaeus Charp.)

V. Tribus Coi'R i n i.

Sisjphus Latreille. (Fig. 65 II).

Dit ^v/ius is 7'ooral gekenmerkt door de lange aehterpooten en het kleine, geheel
naar het uiteinde van het liehaam gedrongen achterlijf. Lichaam van achteren zijdelings

samengedriikt. Clypeus van voren met eene iiitranding , ivelke aan weerszijden dooreen
tandje begrensd is; zonder hoorn. Sprieten 8-ledig , het ie lid cyjindervormig , vrij

lang, het 2C kegelvormig, klein; de knots nagenoeg eirond. Bovenlip eenigszins vier-

hoekig, 7'an voren recht afgesneden. Voorkaken aan den binnenrand met franjes bezet

,

aan de basis hoornachtig. Kaaktasters :\-ledig, met lang eindlid ; liptasters 3 ledig

,

met klein, onbehaard, eivormig eindlid. Kin van voren uitgesneden. Ifalsschild groot

,

aan de basis Jijn en scherp gerand , volkomen tegen de basis der dekschilden aansluit-

baar; zonder basaalgroefje. Schildje niet zichtbaar. Dekschilden zonder epipleuren,
met eene randlijn. Pygidinm veel langer dan breed , aan de basis gerand. Ruimte
tussehen de middelcoxac zeer breed. Trochanlers der aehterpooten groot, aan den top

uitgerand. Voorschenen aan de buitenzijde met 3 groote tanden , daarachter met Jijnc
kerftandjes. Achtersehenen lang, gekromd, sabclvormig , op de buitenzijde meer-kantig

,

zonder tanden of dwarslijsten , slechts fijn gekorven , aan het uiteinde niet hoekig
verbreed ; van binnen met bultjes. Acliterdijen aan de basis dun , aan het uiteinde

knots7'ormig, voor het uiteinde zwak getand. Middclschcnen met twee eindsporen Voor-
tarsen vrij kort ; achtertarsen lang , met zeer lang eerste lid. Onder het vliegen houden
zij, evenals de Cetoniden, de dekschilden gesloten. Bij het ? zijn de poolen korter

en de schenen minder sterk gekromd.
Van de 2 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, tamelijk dof; veelal aan de zijden met eene witacluigc zelfstandigheid, die volgens
Reitter wellicht van zetmeel houdende uitwerpselen afkomstig is. Kop en halsschild lijn,

zwart of geelgrauw behaard. Halsschild met lijne, naar de basis met grootere, doch zeer
vlakke, meestal genavclde stippels bezet; over het midden met eene lijne langsstreep. Dek-
schilden oncll'cn, met ondiepe stippellijnen; de tusschenruiniten verspreid en zeer lijn

gekorreld en met, eenigszins in rijen staande, grootere haarsiippels. Lengte 7— loJ mm. In

koe-, schapen- en geiteninest. Zij maken pillen uit mest, waarin de eieren gelegd worden;
twee kevers verrichten te zamcn dit werk, de een ligt boven, de ander onder, zoodoende
rollen zij heen en weder. Zij leeft vooral op kalkhergen. Niet inlandsch. In groot aantal

bij Locn, Grand-Lanaye en Lixhe nabij Visé in België, niei ver van de Nederlandsche
grens; ook bij llan-snr-Lcsse (Schaefferi L.)

1) Ook /uu dp£c soorl luj Maaslritht gi-vaiigt-ii /.ijii, jk krct-^' daarvan cchttT gteii zckorlK-id.
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Oniticolliis Serville.

Dit f^^ciiiis vertoont veel verwaiitscliap met O n I h op h a;^u s , vooral in den bouw

der monddcelen , doch onderscheidt zich door de, van cene x>'Oote knots voorziene, ^-ledige

s/'ricten , de volkomen , door cene lijst der wangen , middendoor f^cdcelde oo,i^en , het

duidelijke, langwerpige schildje en de meer gestrekte Ap hodiu s-achtige gedaante,

waarom dit genus den overgang vormt van de Coprini tot de Aphodiini. Clypeus

bij het S glad, aan weerszijden met cene ziaakke , scheeve , verheven lijn of bovendien

met een breed bultje op de voorhoofds- lijn ; bij het ? van voren met t7vce of drie gebo-

gen , kielvormige dwarslijnen. Voorkakcn vliezig , aan de basis hoornachtig ; aan het

uiteinde der binnenzijde met franjes bezet. Eindlid der kaaktasters spoelvormig, langer

dan de twee voorcifgaande leedjes. Liptasters 2-ledig, het 2e lid veel grootcr dan het

\e , aan het uiteinde met lange , stijve borstelharen bezet. fPalsschild aan de basis,

vóór het schildje, met een langsindruk. Dekschilden met 8 langsstrcpen , van welke de

laatste langs den kantig verheven zijrand ; het uiteinde lang, afstaande behaard. Basis

van het pygidium niet gerand, de schijf met eciie glanzige plek. Voorschenen aan den

buitenrand met 4 tanden.

Van de 5 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Bruingeel, de kop grooteiuletls, de schijf van het lialssciiild en versclieidcne vlekken op de

dijen en op de onderzijde bronzig-grocn; dekschilden niet eenige, gewoonlijk onduidelijke,

donkere langsvlekkcn. HaKschild groot, iets brccdcr dan de dekschilden, aan de basis niet

gerand, tamelijk lijn bestippeld; aan de zijden fijn hcwimperd. Dekschilden slechts aan den

naadhock met eenc haarpluim. Pygidiiun niet ecne donkere, gladde middenvlek, van voren

langer afstaande behaard. Clypeus' bij het $ glad, slechts aan weerszijden niet eene zwakke,

scheeve, verlieven lijn; bij het % met twee kielvormige dwarslijnen, van welke de voorste

soms met den llauw tiittjebogen voorrand versmolten is. Lengte 7-92 nini. In koe- en

paardcnincst; levenswijze als bij Aphodius. Niet inlandsch. In de Iklgische prov. Limburg

bij Genck; ook bij Leuven en "Hastière (Ilavipes F.) (fn 1 v us Guczc)

13. Oiithophagiis Lalreille.

Lichaam kort, gedrongen, ge-welfd , bovenop ecnigszins vlak gedrukt en meestal

ruw , raspachtig bestippeld. Kop bij het ê meestal slechts tnet eene, tot een hoorn uitge-

trokken, schedel-lijst ; deze is bij O. t au rus in t-wce langere of kortere , naar achteren

gerichte hoornen uitgetrokken , bij O. lemur als eene hoog opgerichte dwarslijst : bij

het ï in den regel met 2 du'arslijsten , ivelkc slechts zelden nagenoeg ontbreken \^. Oogen

niet volkomen middendoor gedeeld. Sprieten (j-ledig ; de cindknop iets samengedrukt

,

rond, de eerste twee leedjes napvormig, nagenoeg even groot , het y eenigszins nier-

vormig, gedeeltelijk in het 2e opgenomen. Het bladachtige gedeelte der voorkakcn

grootendeels vliezig. Kaaktasters A,-lcdig , draadvormig ; het eindlid iets langer dan de

overige leedjes. Liptasters schijnbaar 2- ledig, daar het ^c lid slechts iets uit den top

van het 2e uitsteekt. Kin van voren iets uitgerand. Halsschild groot , met afgerondcn

achterrand en achterhoeken , volkomen tegen de dekschilden aansluitbaar ; gcivoonlijk

met eene gladde zijbuil ; de gerande basis in het midden hoekig uitgezakt, met inge-

drukt ; op de onderzijde zonder sprietgroeven ; bij het 5 veelal van voren in het midden

met eene dubbele buil, bij O. lemur in beide seksen met 4 bultjes, van welke de twee

middelste verecnigd zijn. Schildje zeer klein, bij gesloten dekschilden niet zichtbaar.

Dekschilden met 8 langsstrcpen , van welke de laatste langs den kantig verheven zijrand

loopt: in de eerste tusschenniimte , langs den naad, met eene enkele stippelrij. Pygidium

aan de basis fijn lijstvormig gerand. Poolen meestal tamelijk kort, de dijen in het

midden iets verbreed. Voorschenen op de buitenzijde met 4 duidelijke tanden ; aan het

uiteinde niet recht afgeknot , de eindtand naar voren meer of minder sterk uitstekend.

Achterschencn naar het uiteinde verbreed , aan den buitenrand bultig. MidJelschenen

i) ü. a. ontbreekt bij de Zuid-KurujieesthL' O. Aiu)iit:ts Oliv. iii lifiiic sekM-ii de scliedel-lijst geheel.
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mei Iwec eindsporcn. Tarsen smal, compres , <^-ledig ; het eerste lid der aehtertarsen

l'^Ks .!,'estrekt , de eerste 4 leedjes aan de binnenzijde met eenc kamvormi;^e l'orstelrij ;

klainvlid };e7C'Oon , tneer cylinderrond Bij het S het halsschild soms van bultjes of
indrukken voorzien ; ook zijn dikwerf de voorpooten iets langer en is de eindspoor der
voorschenen minder scherp. Onder het vliej^en worden de dekschilden zoodanig opgeligt

,

dat de buitenrand naar boven gericht is. — De soorten van ditgenus leven hoofdzakelijk

in allerlei mest, zeldzamer in rottende dierlijke stoffen. Net J graaft 7'oor elk ei eene

hoeveelheid mest in den grond en maakt daaruit een balletje met eene kleine holte er

in ; daarin wordt nu een ei gelegd , waarop de holte gesloten wordt. De larve voedt

zich met het binnenste gedeelte van dit balletje , zonder het te doorboren : de ontioikkeling

duurt ongeveer 3 maanden. De larve van O. taurus is door Mulsant, die van
nuchicornis door Perris , benevens de pop door Rosenhauer beschreven.

Van de 40 Europeesche soorten komen 6 itt Nederland en 3 in het aangrenzend
gebied voor.

1 llalsscliild over cic gcliccle oppcrvlnktc gelijkmatig, slechts weinig diclit met gewone, niet

raspaclitige stippels bezet, wier tiisschcnniiniten veel grootcr zijn dan de stippels zelf.

liovenzijdc glad, sleclits aan de zijden menigmaal lijn geelachtig behaard. Geheel zwart, op
de bovenzijde meestal met flanwcn brons-, groen- ol' loodklenrigen weerschijn, zelden de
dekschilden geheel (ah. c. fuscipcnnis .Muls.) ol' gedeeltelijk roodbrninachtig, of zell's het

gebeelc lichaam roodbruin; weinig glanzig. Dekschilden met lijne stippellijnen en eficn,

vcrs|)rcid bestip|ieldc tiissjhenrnimten. Clypeus van voren in beide seksen afgerond. Pygidiuni

dof; verspreid, grof en lijn dooreen, bestippeld, lang behaard. Sprieten en tarsen donker
roodbrnin, de s|)rictknüts zwartachtig. Voordijen op de bovenzijde, tusschen de gele liaarvlek

en het niteinde, met eene stippelrij. Kerste lid der aciitcrtarsen zoo lang als de overige 4
leedjes te zamen. IvO|) bij het 1 duidelijk dicht-, bij het g meer vers|ireid en lijn bestip])eld;

de twee dwarslijsten bij het J recht, die op den schedel iets meer verheven en nabij den
achterrand gelegen, liij het $ geen voorlioofds-lijst, doch de schedel-lijst in twee zeer lange,

dunne, gebogen, naar achteren gerichte hoornen uitgetrokken, welke bij goed ontwikkelde
exemplaren aan weerszijden op het halsschild in een daarvoor bestemden indruk gekromd
liggen, liij kleinere mannetjes is het halsschild van voren, evenals bij liet J, schuin ai'geknoi

en zijn de hoornen kort en gebogen {^caprn F.) ofwel kort, recht en opgericht (rfi/JcorH/.t

I.eske). liij zwak ontwikkelde mannetjes vertoont zich slechts eene dwarslijst op tJen schedel,

welke aan weerszijden slcihts tot een soms onmerkbaar bidtje opgericht is; dergelijke man-
netjes gelijken zeer op de wijfjes, doch onderscheiden zich vooral daarin dat de voorlioofds-

lijst ontbreekt. Lengte 7—10 mm. In boschrijke streken in verschen koemest. Meermalen,
vooral in den nazomer, in de omstreken van Maastricht; ook bij Doetinchem. In België op
verscheidene jilaatsen; bij Düsseldorf en in Westfalen . . (regosus Poda) i. taurus Schrebcr.

Halsschild minstens van voren en aan de zijden, meestal over de geheele oppervlakte > raspachtig

bestippeld, d. i. vi'iór iedere stippel bevindt zich eene korrelige verhevenheid, evenals op
eene rasp. Kop en halsschild aan de zijden geel bcxvim|ierd , ocik de onderzijde groolendeels

geel behaanl. Hij de mannetjes het halsschild van voren meer of minder ingedrukt, naar

gelang de kophoorn ontwikkeld is 2

2 Dekschilden okergeel, met zwarte of groenaclitige vlekjes besprenkeld, ol' met zwarte langs-

vlckken op eenigc tusschenruimten; soms vloeien deze meer of minder ineen, of ontbreken

nagenoeg geheel. Ook kininen de dekschilden zwart zijn en aan ilen toprand en de sjhonderbuil

rood of roodgeel
.;

Dekschilden, evenals het overige lichaam, geheel zwart ol' donker bronzig 8

3 Zijrand van het halsschild, achter de voorhoeken, iets uitgebogen, waardoor deze iets uitsteken

en een weinig naar buiten gericht zijn, of wel zijn alleen de voorhoeken cenigszins bultig,

naar buiten gericht 4

Zijrand van het halsschild, tot aan de voorhoeken, gelijkmakig afgerond-versinald, niet uitge-

bogen, de voorhoeken niet naar buiten, maar alleen naar voren gericht rt

4 Deksclnlden okergeel of bruingeel, met zwarte of groenaclitige vlekjes besprenkeld. De schedel-

lijst bij het (? slechts met een enkelen hoorn of bult. De liaren tusschen de korte borstel-

haren van den borstelkrans aan het uiteinde der aciuerschcncn tweemaal zoo lang als de korte

borsielharen. Zijrand van liet halsschild, achter de voorlioeken, duidelijk uitgebogen. Kopen
halsscliild zwart, met duidelijken broiisglans, of helder metallisch groen of purperkleurig.

Onderzijde zwartgroen of zwart 5

Dekschilden, evenals liet overige lichaam, zwart, met bronsglans; de toprand en de schouder-

buil rood of roodgeel. Clypeiis nagenoeg halfcirkelrond, van voren diep uitgerand; de
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sclleclcl-lij^t l)ij liet S iii twee recht opgerielite liotirneii uitgetrokken, ikuirtusschen iKijjinei

een pkiatvoniiig Iniltje; vcel;il zijn deze liric iiiisieeUsels te z;imen tut cene lioog (ipgericlitc,

aan weerskameii meer uitstekeiuie, plaat gereriiiceeril; bij liet J ilc seheilel-lijst recht en sterk

opgericlit, ile vDorhoiilUs-lijst veel zwakker, gcliogcn, bij het,? slechts even aangethiid.

Hovenzijite vrij lang, geel heliaard. De vourliiieken van het halsscliiUI eenigszins bultig,

naar buiten iiitstekcntle. De haren van tien burstelkrans aan het uiteinde ilerachtersclienen niet

langer dan de korte borstciharcn. Bij ab. c. mbellus Mtils. (^nifili/iftmis lleitt.) zijn de

dekschiUlcn gcliecl ol' nagenoeg geheel rood; ook zijn alsdan de pooten rood. Lengte 4; -5 mm.
Niet inlandscli. De ab. c. nibclUts in l?elgie bij liressoux (Luik) (furcatns F.)

i; Kop en halsschild zwart met bronsglans, zelden groenachtig; dekschilden niet zwarte vlekjes

besprenkeld, welke soms zoodanig inccnvloeien, dat de dekschilden slcclits aan voor- en

acbterrand geel blijven, de naad smal metallisch-groen; (mdcrzijde zwart, zelden met geringen

bronsglans. Halsschild dicht korrelig bcstippeld, van voren met meer oF minder dnidelijke,

onbestippelde middcllijn; met korte dichte beharing, welke bij oude exemplaren veelal

al'gewreven is; bij het $ gewoon, van voren zonder btiilen. Deze soort gelijkt zeer op
nucbicornis, doch onderscheidt zich o. a. dadelijk door de nitranding nabij de voorlujeken

van het halsicbibl. Clypeus van voren eenigszins tiitgerand en opgericht i). Dekschilden

met oppervlakkige stippellijnen, de tusschenniiniten nagenoeg in twee rijen korrelig bcstip-

peld. PygidiiMii lijn en verspreid bestippeld, Sprietknots zwart, liij het 3 de kop iets langer

dan bij het ?, verspreid en lijn bestippeld; de schedel-lijst als eene naar achteren gerichte,

aan weerzijden bultig verbrcedc plaat, welke naar het uiteinde in een dun, llauw S-vormig

gebogei\, hoorntje eindigt. Bij kleinere mannetjes de schcdelplaat korter en het iioornije

meer recht; ook komt het voor dat van het hoorntje niets voorhanden is, doch dat de

schedel-lijst als eene iets hoogere dwarslijst is aangeduid; ook is alsdan de kop sterker

bestippeld en het halsschild even vlak als bij het J (^similis Scriba). Rij het J de kop

dichter en sterker bestippeld, de clypeus iets rimpelig; voorhoofd met twee verheven

dwarslijsten. Lengte 5— 8J mm. (ïemeen in allerlei mest, vooral in koemest.
2. fracticornis 1'reyssl.

Ko|), halsschild en onderzijde levendig metallisch-groen ol" eenigszins koperrood, meer of

minder glanzig; dekschilden rocstkicurig-okcrgeel, met onduidelijke groen- ot" bruinachtige

vlekjes besprenkeld, soms bijna geheel eenkleurig okergeel. Halsschild zeer dicht besti|ipeld,

kort en dicht-, bij versche exemplaren geel-, bij ouden grijs behaard en alsdan meer ol'

minder at'gcwreven; bij het $ met twee versnulten, zwakke builen nabij den voorrand.

Clypeus met iets opgerichten en uitgebogen voorrand. Dekschilden met oppervlakkige

stipiiellijnen en verspreid- oK deels in rijen bestippelde, lijn geel behaarde ttisschenruimten.

Pygidimn verspreid bestippeld. Sprieten rood, knots zwart. Bij hel ^ de kop lijn en vei-

spreid bestippeld, de sciiedel-lijst als bij fracticornis; bij kleine mannetjes de schedel-

plaat en de hoorn sterk gereduceerd Qcusp'uiiiLicidiis Muls.). Bij het 5 de clypeus dicht

bestippeld, voorhoofd met twee verheven dwarslijsten. Lengte ? -yi mm. Gemeen, vooral

in menscben-uitvverpselen; ook in koemest en zelfs in aas 3. coenobita llerbst.

C, Halsschild vai; voren in beide seksen met 4 (vooral bij het ^ duidelijke) bidtjes, van welke

de middelste twee zwakker ontwikkeld en dicht aaneenstaan, of tot eene gemeenschapiiclijke

bnil versmolten zijn (bij uitzondering zijn deze btjitjes bij bet J niet ontwikkeld); dicht

korrelig bestippeld. Schedel-lijst, in beide seksen, boog, recht, gewoon, bij het ^ gewoonlijk

liooger dan bij het J; voorhoofds-lijst bij het $ gebogen, minder hoog, bij het <? ontbrekend.

Kop en halssciiild bronzig-groen of helder bronzig of roodUoperkIcurig, lang en dicht behaard.

Dekschilden okergeel, korter, spaarzamer, in langsrijen geel behaard; de naad donker, de

2e, 3e, 5e, 7e en 8e tusschcnruiinte met eene langwerpige zwarte of zwartgroene vlek,

welke vlekken allen te zameii een schceven dwarsband vormen; soms vloeien deze vlekken

te zamcn of zijn zij bijna geheel uitgewischt; met zwakke stippellijnen en in twee rijen

bestippelde tusschenruimtcn. Pygidium vers|)rcid en diep bestippeld. Deze soort heeft de

grootte van nuchicornis, doch komt in kletir meer met coenobita overeen. Lengte

5J — y\ mm. Op kale kalkbergen in schapenmest. Niet inlandsch. In België bij Marloic,

Wandre, Marche, Visé en Dinant, ook in Westl'alen (leniur F.)

Halsschild bij het $ met twee zwakke, niteenstaande of dicht aaneenstaande, kleine, soms

nauwelijks merkbare, bultjes, ofwel met eene uitholling vóóraan in het midden; bij het J
met twee, tot eene meer of minder sterk ontwikkelde en glanzige buil, versmolten bidtjes.

Schedel-lijst bij het $ met een hoorntje. Dekschilden nagenoeg kaal 7

7 Epipleuren der dekschilden geel, het voorste derde gedeelte volkomen zwart. Schedel-lijst bij

bet $ tusschen de oogen gelegen. Dekschilden okergeel; overal, bij groote nitzoinicring

nagenoeg alleen van voren en van achteren, met zwarte, zelden zwartgroene vlekjes be-

1) llij fiMi vrouw«'lijW L'XHiiipIaar uil Biisauiii Miluunl de nilrLiiiiliii^; vjn d.Mi rl\ii.ii-. in li«'l iiilddrii oi'ii iliiid.-lijki-ii l;itid
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s|)rcnkLUI, wclUc soms iiiccr nf miiuli:r inccnvlocicn. I.iclKiain overigens /ware, iiiccr of
iiiiiulcr lironzig; o|i lie bovenzijde weinig glanzig. Ilnlsscliilil overnl ras|iacluig liescippclcl,

met cene zeer 0|)|)crvlakl;ig ingedriilite, onliestippelde niiddellijn. Dekscliilden met zeer lijne

stippellijnen en vhkUc, verspreid en zeer lijn gekorrelde tiissclienriiimten. Hij liet $ de kop
verspreid en lijn bestippeld, de scliedcl-lijst tot een langeren of korteren, aan de basis

vcrbrceden, recht opgerieliten boom ontwikkeld; bij kleinere mannetjes is deze hoorn aan

de basis niet verbreed, bij de kleinste slechts door een stompje aangeduid, in welk geval

ook de kop dicbtcr bestippeld is en eene llaiiwe aanduiding van voorhooUls-lijst vertoont
(^planiconih Ilerbst). liij bet J de clypeiis dicht bestippeld, de kop met twee sterk verheven
dwarslijsien. De twee bultjes vóór op het halsschild bij bet <? zwak aangeduid en uiteen-

staande, bij liet $ tot ee\ie gemeenschappelijke, van voren glanzige, krachtige buil versmolten.

Het g onderscheidt zich van dat der vorige soorten door ilen niet tlauw S-vormig gebogen,
maar rechien schcdelboorn. Lengte (5—yi mm. Gemeen, vooral in menschen-uitwerpselen.

4. nuchicornis [..

lipi|)leuren der dekscliilden geel, veelal van voren, tegen den onderrand, een weinig zwart
gevlekt. De schedel-lijst is dichter bij den acbterrand gelegen en de lioorn bij bet $ meer
over den aclucrraiul gebogen dan bij nuchicornis. Onderzijde en pooten donker groeii-

achtig-bronzig ol" zwart; kop en halsschild groen of bronskleurig, tamelijk dol; de lijne,

vrij dichte, korrelige bestippeling op het halsschild glanzig. Dekscliilden okcrgeel, met groene
vlekjes, dan eens s|)aarzamer dan eens dicluer besprenkeld; bij ab. c. meil'uis I'anz. (waar
kop en halsschild donker bronskleurig zijn) zijn de vlekjes op de dekscliilden zwartachtig,
staan dicluer opeen en vloeien in de lengte veelal samen, terwijl de zoom, vooral aan de
basis geel blijft; de naad is, ook bij zwart besprenkelde exemplaren, smal metallisch groen;
tusschenriiimten der Hauwc stippellijnen, behalve de eerste langs den naad, vrij dicht en
duidelijk 2-rijig-, op de tweede tusschenruimte dichter-, op die aan de zijden dicht rasp-

achtig bestippeld. Halsschild bij versche exem|>larcii slechts zeer kort behaard, in het midden
soms llauw ingedrukt. Pygidium fijn en verspreid bestippeld. Sprieten rood, de knots zwart,
liij het ^ de kop grooter dan bij liet $, naar voren toegespitst en gewoonlijk iets iiitgerand;

de schedel-lijst in een naar achteren gebogen plaat verlengd, welke in een dunnen, opge-
ricluen hoorn uitloopt; voorhoofds-lijst slechts iets aangedniii of ontbrekend; halsschild

tamelijk steil afvallend, met eene uitholling in het midden, waarin de scliedelhoorn zich

inlegt, liij kleine mannetjes Qijpiis St.) vertocnu iiet halsschild van voren, in plaats van
eene uitholling aan den rand van het afhellend gedeelte, twee dicht aaneensiaande, kleine,
soms nauwelijks merkbare bnlties; ook is de schedelplaat zeer lang, met een kort hoorntje,
doch ook dikwerf slechts met een stompen bult in bet midden, of zelfs met eene gewone
dwarslijst. liij het 5 de kop meer afgerond, de clypeus van voren iets uitgerand; voorhoofds-
lijst duidelijk, iets gebogen; schedel-lijst vrij sterk verheven, aan weerszijden met een recht
hoorntje of bultje; halsschild van voren met eene kleine , uit twee versmolten bultjes gevormde,
buil. Lengte 84— 12 mm. In koe- en schapenmest , verbreid en op sommige plaatsen niet

zeldzaam. De ab. c. nieJius op enkele plaatsen waargenomen 5. vacca I..

ü Zijden van het halsschild, achter de iets naar buiten gerichte, meer of minder uitgetrokken
voorhoeUen, duidelijk uitgebogen. Dof zwart, zeer lijn geelachtig behaard, soms op het

achtergedcebe van den kop en op het halsschild iets bronzig of met geringen groenachtigen
weerschijn. Halsschild viij dicht en sterk-, duidelijk raspachtig-, van voren nagenoeg korrelig

bestippeld. Dekscliilden met oppervlakkige stippellijnen en lijn gekorrelde tusschenruiinteii.

Pygidium tamelijk verspreid besti|)pcld. Sprietknots zwart, tarsen donker roodbruin, liij

het ^ de kop naar voren toegespitst, met opgebogen vooreinde en llauw aangeduide
voorhoofds-lijst; de schedel-lijst in een naar achteren gebogen plaat verlengd, welke geleidelijk

versmald en in een langen, S-vormig naar voren gebogen, hetzij korteren en meer rechten
hoorn uitgetrokken is; halsschild van voren recht afvallend en in het midden iets uitgehold;

bij kleinere mannetjes zijn de schedelplaat en de hoorn kleiner en bovendien het halsschild

van voren op den hovenrand van twee kleine bidtjes voorzien. IMj het J de kop iets korter,

aan den voortand iets uitgebogen, uiet twee dwarslijsten; halsschild van voren met eene,
uit twee versmolten bultjes gevormde, buil. I.engte 7\ — yj mm. Onder half iiitgedroogden

koemest, in paardenmest en in menschen-uitwerpselen. Niet inlandsch. in lielgië hij Chokier
fl.uik), Loueite St. Pierre en Vielsalm. In de Rijnprov. bij .Aken, Crefeld en Düsseldorf.

(nutans 1".) (ve r li ei co rn is I.aicli.)

Zijden van het halsschild tot aan de niet naar buiten uitstekende voorliockcn, gelijkmatig
afgerond en versmald, niet uitgebogen. Zwart, veelal op kop en halsschild iets bronsachtig
of donker groenachtig, weinig glanzig; kort opstaande, geelbruinachtig behaard. Clypeus
van voren dichter, grof en lliii dooreen-, van achteren meer verspreid bestippeld; ilc sche-

del-lijst recht, in beide seksen gewoon; voorhoofds-lijst bij het $ gebogen, bij het ^ ontbrekend
of zwak aangeduid, llalsschihl dicht en grof, raspachtig bestippeld, in beide seksen nagenoeg
zonder bultje, of slechts met de llauwe aanduiding er van. Dekschilden met zeer zwakke
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sti|i|icllijin.Mi; lic tusscliunruiimcn vlak, nagenoeg in twee rijun liestiiipcKI. I'vgiilinin vcrspreiil

en vrij sierk liesüiipelil. Sprieten rooilgcel, de knüts zwartacinii;. I.engie 4^-5; mm. Zeer

verlireid, vooral in schapen mest; ook in aas en in mensclien-nitvvcr|)selen . . . 6. ovatus I..

14. Caccobius Tlioinsoii.

JJlt jifftnis is zeer verwant aan O n ihop ha,i,^ us , chxJi ondi-rschcidl zich doordat

het halsschild van voren, op de onderzijde, ecne ^^roote ,rondaehtige sprietxroef vertoont.

Voorschenen aan het uiteinde recht afyeknot , doordat de eindtand niet naar voren

,

doch alleen naar buiten uitsteekt. Bovenzijde van het lichaam bij de Jiuropeesche soorten

glad, onbehaard, sterk lakglanzig
,
gewoon bestippcld. De eerste tusschenruimle op de

dekschilden , lani;s den naad, onregelmatig bestippeld of met twee stippelrijen. Liptasters

duidelijk yledig.

Van de 3 Europeeschc soorten komt i /;/ Nederland voor.

Glanzig zwart; twee vlekken op de dekschilden, de sprieten (_bchalve de zwarte knots),

benevens de pooten rood ol' geelrood; de voordijen gedeeltelijk zwart. Halsschild tamelijk

lijn en niet zeer dicht hesti|ipeld, aan de basis doorloopcnd gerand. Dekschilden met ondiepe

stippellijnen en verspreid bestippelde tiisschenriiimten. Pygidinm tamelijk lijn bestippeld.

Voorhoofds-lijst in beide seksen duidelijk, schedel-lijst bij het S iets sterker aangeduid dan

bij bet $. Bij het $ de voorrand van bet halsschild met 4 meer ol' minder duidelijke, stompe

bultjes; de eindspoor der voorschenen iets gekromd en stomper dan bij het ?; bij bet J
bet halsschild ellen. Lengte \\— 7 mm. Op lussen zandgrond, op veeweiden, onder koe-,

paarden- en schapeniiiest. Uitshnteud bij Üosterbeek gevangen. In België bij Brussel, Luik

CU Ariuu; ook in Oldenburg en Westfalen 1. Schreberi L.

15. Coi)ri,s Geoffr. (Fig. G.''. I).

Lichaam hoog geicelfd, bij alle soorten glanzig zwart. Kop half-cirkclrond , mei

zeer breeden , van voren en aan weerszijden eenij^szins uitgeranden en omgebogen rand

;

ter weerszijden voor de oogen niet geheel recht afgesneden , tamelijk scherphoekig. Oogen

niet volkomen doorsneden. Clypeus bij het 3 met een langen- , bij het % korteren, veelal

aan den top uitgeranden hoorn. Sprieten ()ledig, met doorbladerde
,
geheel doffe, viltige

knots. Het bladachtige gedeelte der voorkaken grootendeels vliezig. Kaaktasters vrij lang,

draadvormig ; het eindlid zoo lang als de tivee voorafgaande leedjes te zanten, eenigs-

zins spoelvormig. Kin langwerpig, aan het uiteinde iets gebogen. Liptasters yledig

;

het ie lid veel langer dan het ie, beiden lang behaard; het y kleiner, onbehaard.

LLalsschild meestal bewapend, zonder basaalgroefje ; de achterrand volkomen tegen de

dekschilden aansluitend ; van voren op de onderzijde met meer of minder diepe

sprietgroeven. Schildje niet zichtbaar. Dekschilden met 9 langsstrepen , van welke de

laatste langs den kantig verheven zijrand loopt. Voorco.xae kegelvormig uitpuilend.

Voorschenen slechts met drie duidelijke tanden , de 4e in den regel slechts weinig aan-

geduid; middelschenen aan den buitenrand gekorven , zonder tand, zelden met eene

dwarslijst ; achterschenen op de buitenzijde met eene hooge dtvarslijst , overigens zonder

tand. Middelschenen met twee eindsporen. De eerste 4 leedjes der achtertarsen in lengte

en breedte afnemend, met sterk uitstekende, spitse buitenhoeken : eindlid smal , met zeer

kleine klamven. — Door tvrijving van het achterlijf tegen den scherpen rand der dekschilden

'wordt een eigenaardige , fluitende toon voortgebracht.

Van de 3 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Onderzijde van den kop, de voorcoxae, de voordijen en de zijden van het sternmn rossig

bebaard. Sprieten roodbruin. Sprietgroeven ondiep. Voorsebenen met 4 tanden; de eerste

tand zeer klein, de anderen groot. Alleen de achtersebenen op de buitenzijde niet eene

dwarslijst. Bij krachtig ontwikkelde mannetjes de kuplioorn lang en spits, op de aclitcr-

zijde iets boven de basis met een paar tandjes; halsschild met drie groote,door twee diepe

groeven gescheiden , verhevenheden , van welke de zijdclingscbeu als spitse hoornen ontwikkeld

zijn, de middelste is lijstvormig, in bet midden uitgcrand, naar achteren met eene middcllijn,

naar voren steil afvallend en aan weerszijden van een spits bultje voorzien. Rij zeer kleine

mannetjes bet halsschild als bij de wijfjes en evenzoo bestijipcld; slechts aan den kleinen.
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docli tocgcspUsteii lioorn te lierkcnncn (^corniciilatiis Muls.)- "Ü li<-'t S lic koplioorn Uort,

aan cicn top iiitgcrand, aan de kisis aan weerszijden met oen lujlijc; liet voorste gedeelte

van liet lialsscliild afbellend, de bovenrand als eenc, eenigsziiis driemaal nitgeliogen , duarslijst,

daarvoor en daarachter dicht en eenigszins rimpelig-, op de achterhell't fijn en verspreid

bcstippeld, met ccnc meer ol' minder duidelijke middellijii. Lengte 15 — 2.5 mm. Gemeen
van Mei tot juli in veeweiden, op zandgrond, in verschen koemest, waarondei zij diepe

gaten graaft, waarin de om de eieren gevormde inestballcn liggen; deze gaten vertooiien

aan liet uiteinde ccne b.iii'ing, waarin het dier zit. Gewoonlijk vindt men in de maanden

Inni en Juli in die gaten een ^ en $. Ook vond ik deze soort in holen van het mergel-

gesicente van Znid-Limbnrg in mcnschen-uitwcrpselen. De larve en pop zijn beschreven

door I'trris . . 1. lunaris 1..

II. Sub-I-amilie MELOLONTHINAE.

VI. ïribiis DvNASTINI.

10. Orj'ctes Jlliger.

Sprit-tfii lo-ledi,!^'-, ?nei laiii^-eiTormi^^e knots. Bovenlip verborgen, vliezig. Voorkoken

hladdchtig verbreed, op'waarls gebogen en vee/ai gekarteld , van boven vóór den clypeus

duidelijk zichtbaar. Buitenlob der achterkaken groot , hoornachtig , driehoekig , ongeland

,

aan het uiteinde en naar buiten met lange haren beivimperd. Onderlip lang-driehoekig

toegespitst , aan den ra?id met lange afstaande haren ; de tong niet duidelijk van de

kin gescheiden ; liptasters aan de zijden van de onderlip , op ecnigcn afstand van den

top , ingeplant , kort , de eerste twee leedjes zeer klein en verborgen , het eindlidgrooter,

eirond Lichaam gestrekt, eenigszins cylindervormig. Kop bij het i met een hoorn, bij

het ? met een kegelvormig bultje. Halsschild aan de basis gerand, van voren afhellend
en ingedrukt , bij het <? daarachter met eene drie-bultige verhevenheid. Pooteti krachtig.

Middel- en achterschenen op de buitenzijde met twee , van stijve borstelharen voorziene

,

dwarslijsten , aan den tof naar buiten in twee lobben verbreed ; de eindsporen breed

gedrukt. Tarsen draadvormig, slechts het ie lid der achtertarsen eenigszins drie-

hoekig verbreed en van bovett in een punt uitloopend. Klamaen matiggroot ; het onychium

lang, ongeveer even ver als de klauiven uitstekende , aan den top met een haarbundel.

Voortarsen in beide seksen gelijk, gewoon. Prosternum achter de voorcoxae als een

behaarde kegel uitstekend, daarvoor kielvormig opgericht.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Kastanjebruin, glanzig, op de bovenzijde glad; onderzijde en pooten rossig behaard. Clypeus

naar voren geleidelijk versmald. Dckscbilden, belialve eene meer duidelijke naadstreep, met

zeer lijne stippelrijen. Hij liet $ de kop met een naar achteren gckroniden hoorn; halsschild

achter het midden mei eene groote, lijstvormige verlicvcnheid, welke aan weerszijden en in

het midden bultig opgericht, daarvoor afbellend is; de zijden van het afbellend gedeelte

dicht rimpelig; pygidium glad, gewelfd. ISij zeer kleine mannetjes de kophoorn kon en

het halsschild van voren met eene breede groef, ongeveer als bij bet $ («j/f.t jabUnisky ,

een degeneratie-vorm). Bij bet % het diclit rimpelig bcstippeld voorhoofd tot een dikken,

korten, aan den top spitsen bult opgericht; lialsscliild van voren dicht rimpelig, van achteren

gedeeltelijk gewoon bcstippeld, van voren vlak ingedrukt; pygidium met eene in de breedte

geplaatste buil, behaard. De kleinste exemplaren zijn altijd lichter gekleurd dan de krachtig ont-

wikkelden. Lengte 28— 35 mm. Dit, onderden naam van „Neushoonikever" of „Ruiuor" bekend,

insect, is op sommige plaatsen niet zeldzaam en wel eens schadelijk in broeibakken. Zij

leeft in de run der leerlooierijen (o. a. gemeen hij llijcn in Noord-Hrab.) en van broei-

bakken, vooral wanneer de run in rotting verkeerd. De larven voeden zich, behalve met

run, ook met rottend hout, eiUenmolm, rottende planten, bladaarde en wortelvezels; zij

maken om te verpoppen, diep in de aarde, eene groote, eironde cocon uit aarde en run en

blijven daarin 4 weken alvorens de larvenhuid af te werpen; daarna blijven zij twee

maanden als pop en nog twee maanden als kever binnen de cocon. Wanneer hel ,J uitkniipt

groeit de hoorn nog langer uit. De larve is engerling-achtig, vctglanzig, kaaskleurig, o|i de

tergiicn met dwarsstrooken van talrijke, uiterst korte, geelroodc borstelliaartjes en bovendien ,

evenals ook op de sterniten, met langere baren bezet. Het uiteinde van bet lichaam

gewoonlijk eenigszins grauw Icikleurig doorschemerend. Kop, benevens eene ruitvormige
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vlek boven liet eerste stigm;! kaMaiijcbniln ; ile sprieten en iinoten 4-leili};, geelbrnin; imoten

niet 1 enkelen klainv. Voi)rlc;iken aan het niteimle zwart. De y rnnile cil eem^s/.nis lioun-

vürniige stigmata staan (i|i roiule, hnltigc verlicvenlietlen. De anale npenini; als eene chvarssplcct.

liet ei is ongeveer 2 mni. lang, rontt, wit. De geheele omwikkeling is reeds door Röscl

besclircvcn en afgebeeld, ook zijn de larve en pop door /V;.ïc-.V ,
,.'< IIa,::i en Schw.'.te

beschreven
nasicornis L. 1^

VU. Tribus M ELOLONTll 1 N I.

17. Melolontha F. (Ki-. dS).

(L n d i b r i 11 s Guzis)

<k

Sprieten lo-ledi,^, hel 3e lid Terle7igd; de nvaaicrvonnixe knots bij het <? T-tedi_^,

ie blaadjes iets gebogen , veel langer dan bij het ? en langer dan de rest der sprieten

;

de knots bij het %
'

6-ledig, langwerpig, de blaadjes korter dan de rest der sprieten.^

Clypeus ongeveer zoo lang als het voorhoofd, bij

het ? geiiioonlijk korter, in beide seksen met

afgeronde voorhoeken en opgerichtcn , in het

midden meer of minder Jiamv uitgebogen , voor-

rand. Bovenlip zeer dik, ttceelobbig , onder den

clypeus gelegen , met de uitranding naar onderen

gericht- Voorkaken beitelvormig , stomp getand,

het kauwvlak dwars geriléeld. De buitenlob der

achterkaken op de binnenvlakte uitgehold, aan

den top ^-tandig, daarvan de bovenste tand aan

den top uitgerand : de binnenlob aan den top

tandvormig uitstekend. Onderlip iets korter dan

breed, vlak , nabij het midden met eene Jijne ,

doch duidelijke , stomphoekiggebogen dwars-naad-

lijn; de voorrand in het midden zeer jlauw uit-

gebogen. Eindlid der kaaktasters langwerpig,

toegespitst ; op de bovenzijde met een ellipsvor-

migen, breeden indruk. Liptasters aan den zijrand

der onderlip , in eene kleine uitranding, ingeplant

;

het ie lid kort, het y "^'^'' bitincn gericht,

langwerpig. Ilalsschild aan den voorrand zonder

vliezigen zoom, doch aldaar dicht met korte

haren bewimperd. Dckschilden met een zeer

Jijnen, vliezigen zoom omgeven. Episternen van

den metathorax breed, met groote epimeren.

Achterlijf bij het % iets dikker dan bij het $

;

de sterniten, met uitzondering van de laatste

twee, vergroeid, de naden veelal in het midden

meer of tninder uiti^^ewischt , met eene scherp begrensde, wit viltig behaarde zijvlek

,

pygidium eenigszins langwerpig- driehoekig , ongeveer tweemaal zoo lang als het voor-

afgaande tergiet, het uiteinde, hetzij in beide seksen, of alleen bij het i, in eene naar

bènedentvaarts gerichte, smalle, puntige voortzetting verlengd. Voorschenen bij het ^

van voren aan' de buitenzijde met 2 tanden, of nog bovendien met een onduidelijken yn
tand achter het midden; bij het $ korter, duidelijk ^-tandig, in beide seksen met eene

duidelijke eindspoor. Achterschenen bij het $ iets lan.i^er en dunner dan bij het $ ,
in beide

V\f- IN. I. Mi-lul.oilha Vlll^in is

T (van UT^ijdr peiieiij. Orij,'.

II. iil
, p V i;id int" Ori^.

III. M liii.|iotastani 1". ^. |i y j; i J i ini

.S SliiJiiia

Volgens Hntlcr is J.' sliwls als gupil.' suorl lu'scluiuwJo (I. i;ry|iiis III

nasicornis. Iiij wrlkc dr drksi:liil(ic-n natlfnui^i,- ..nlicslipiirUI »i|ii, il.- clypras

hel nianni-lji' de niiddelsle linlt van de lijsl ..p li.-l lialsscliüil niinil.-r duidelijk

de forceps Inj heide vunnen gelijk.

uit /iiid-Ijirupa, sleeliLs een voriii van

aii liel iiileiiide |dolselillg versmald en hlJ

s; uuk /ipi uMTgangsvoonen liekend en is
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seksen op de buitenzijde , achter het midden , met een klein lijstvormig uitsteeksel en
aan het uiteinde 7net 2 sporen. Tarsen tamelijk gestrekt , bij het i iets langer dan bij

het %; het ie lid der voortarsen langer dan, en dat der middel- en achtertarsen nagenoeg
zoo lang als de 3 volgende leedjes. Klauwen in beide seksen met bijna recht uitstaanden

basaaltand. De penis der beide inheemsche soorten 7verd door Metzier- Tieffenbach afge-
beeld. — De soorten van dit genus zijn, zoowel in larventoestand als in dien van imago,
uiterst schadelijk. De kevers \) verschijnen iti het voorjaar

,
gewoonlijk in Mei {vandaar

de naam „Meikever") soms reeds in April ; dit duurt veelal nog tot in Juni. Gedu-
rende de avondsche7neri?ig zwermen de kevers rond , overdag en ^s nachts rusten zij op

boomen ; 's morgens en bij slecht 7veder ziet men ze , met aangetrokken poolen , los aan
boomen en heesters hangen. Zij vreten de bladeren 'can allerlei loofboomen 2) , ook uiel

de naalden van lorken en sparren , doch niet die van dennen , van 'welke zij intusschen

de mannelijke injlorescenties eten ; soms houden zij zich ook op lage struiken en heesters

op. Waar zij in massa verschijnen , vreten zij de boomen geheel kaal. Meermalen ver-

toonen zich meikeverz7vermen, die vrij groote afstatuten afleggen ; volgens Westhoff zou
zulks daarmede in verband staan, dat deze dieren hoogst 'waarschijnlijk uit cenc

streek komen , n'aar de overgroote tot ontwikkeling gekomen tnassa een samenleven onder
gunstige voorwaarden hinderlijk werd en zij daarom een ander terrein opzochten , waar
hetzij geen inheemsche generatie , of althatis geen generatie, ivelke rijk aan individuen
is, voorhanden was.

Het % graaft zich bij voorkeur in muilen , humus-rijken grond, vooral op open lig-

gende
, onbeschaduwde terreinen , om eieren te leggen , ongeveer 2 decimeter , volgens

anderen 6 tot 8 centimeter, diep. Op den bodem van het gegraven gat 7iwrden de eieren

op een hoopje gelegd, doch, volgens Xavier Raspail , tiiet aaneengekleefd , zooals men
steeds meende ; een zelfde ? herhaalt zulks meestal driemaal , menigmaal ook viermaal

;

de eerste leg bevat het grootst aantal eieren ; het geheele aantal dat het 1 bij zich draagt
is ongeveer 80. Soms kruipen ook de mannetjes in den grond, nl. bij vochtig, koel
weder, om bij goed weder weer te voorschijn te komen. — De larve %mn Me lo lont ha
vulgaris {„engerling, emelt of hemelt" ge?iaamd) kruipt na 4 tot 6 weken, volgens
Xavier Raspail na 22— 25 dagen uit; zij is in deti beginne eenigszins cylindervormig

,

tamelijk smal en kan snel loopen , wat later , tengevolge van de ont-wikkeling van het
zakvormige uiteinde vati het achterlijf, onmogelijk 'wordt ; witachtig , eenigszins kaaskleurig

,

de ingewanden door het zakvormige uiteinde leikleurig doorschemerend ; kop roodgeel,

glanzig, fijn rimpelig; sprieten iets langer dan de i.'oorkaken , t^-ledig ; 'coorkaken aan
het uiteinde zwart, krachtig, lang, iveinig gekromd, geschikt om zelfs krachtige,
houtige wortels aati te grijpen; achterkaaks-lobben met elkaar vergroeid; kaaktas-
ters 4-, liptasters 2-ledig ; poolen lang, de voorsten iets korter dan de overigen, alleti

onledig, met een scherpen klaww aan het uiteitide , loelke aan de ~ooor- en middelpoolen
vrij lang, aan de achterpooten kort is; boi'enzijde van het lichaatn met korte, spitse,

opgerichte haartjes en daart?isschen met enkele lange haren bezet; de thoracaal-tergiten

en die van het achterlijf tot en met het 6e in drie d'warsbulteti geplooid. — fn het eerste

jaar blijven de larven bijeen en voeden zich dan , volgens Ratzeburg , met rottende

bladdcelen en meststoffen in den grond ; zij groeien in het eerste jaar sterk in de lengte

,

doch blijven slank; tegen den luinter graven zij dieper, in het voorjaar weer meer
nabij de oppervlakte, 'waar zij tot het ci?ide van September verblijven. In het tweede
jaar nemen zij in lengte en dikte toe en bereiken alsdan hare volle grootte ; nu ver-

spreiden zij zich meer , om zich in het derde jaar weder te vcrecnigen en dan van de
(zelfs houtige) 'wortels van heesters, loofboomen , alsook van die van kruidachtigeplanten
te leven , soms zelfs zoozeer dat van jonge boomen niets meer dan een stomp van den
pen'wortel overblijft en dezen bij den minsten druk omvallen. Tegen den 'winter kruipen
zij dieper in den grond dan 's zomers. Eenmaal in het jaar vervellen zij. In ons klimaat

\) Oiiilreiit (Ir leveiiswijzf van oim- iiH-ilifviT-suorli-ii \yn- iiirii wal daarvan voor uni land inTJilit wurdl in df «I.andbuuw-
dicrkunde» van br. J. Wticma Bos, lip dctd 188:ï.

3) Naurliel actiijnt nininier die van i'runus l*adus.
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(hturt de ^^elicelc onhoikkcUng 3 jaren : de larven zijn in den loop van den yn zomer
vohiuissen ; vol^j^ens Raspail duurt het larvenleven 2 jaren en i tot 2 maanden; zij

graven nu in de 2e helft van Juli, bij ons f^ewoonlijk in Augustus , soms echter reeds
in Juni, ja zelfs eerst in October , op eene' diepte van 2 tot 5 decimeter, eenc lang-
'ii'erpii(e , aan den binnenrand glad gemaakte holte, waar binnen zij vcrpoppen. De
poptoestand duurt ongeveer een maand, soms ook tot 8 weken. De uitgekropen kever,
welke eerst 7i)eek en bleek gekleurd is , blijft gedurende den geheelen herfst en winter
in den grond en kruipt tegen het einde van April van het volgend jaar (d.i, na het ^ejaar
van de ontwikkeling , derhalve in het 4e jaar) naar boven , doch laat boven zich nog eene
dunne aardlaag, die zij eerst tegen den avond doorbreekt / b/j uitzondering vertoonen zich

enkele meikevers reeds in het najaar. Dadelijk na het uitkruifien heeft de paringplaats

,

die tot 9 malen herhaald 'wordt; de paring geschiedt zelfs, naar het schijnt, met zulke

wijfjes , die hare eieren reeds gelegd hebben en weder uit den grond gekropen zijn.

Voor bepaalde streken zijn ook bepaaldejaren rijk aan meikevers {„meikeverjaren'")

;

de tusschenruimte tusschen elke twee meikeverjaren komt niet den ontwikkelingsduur der
dieren overeen, zoodat de kevers van een bepaald meikeverjaar de nakomelingen zijn

van die van het vorige meikeverjaar ; i,i ons gebied is dit om de 4 jaren , tericijl

in de daartusschen liggende jaren betrekkelijk weinig >neikcvers zich vertoonen. Er
schijnt eene oorzaak te zijn die de vermeerdering in de tusschen liggende jaren tegengaat

;

men meent die thans gevonden te hebben in de waarneming dat de groote meikeverlarven,

de kleine , zoo zij die ontmoeten , verslinden ; zoodoende zou eene zeer talrijke generatie

de larven der eerstvolgende jaren tot een geringer aantal reduceeren , waardoor deze

op hare beurt later slechts eene geringe vertnindering der larven van een toekomstig

meikeverjaar zullen kunnen veroorzaken. Op deze wijze zou het groote overwicht ge-

handhaafd blijven van eene bepaalde reeks van in rechte lijn van elkaar afstammende
generaties {die der meikeverjaren) , zoo deze eens den T'oorrang boven die der tusschcn-

liggende jaren verkregen hebben. In Frankrijk en Zuid-Duitschland en in het algemeen
in gemiddeld war7nere streken heeft men om de 3 jaren een meikeverjaar. Pntusschen

schijnen locale toestanden wel eens aanleiding te geven dat een te veriaachten meikever-

jaar ïceinig in 't oog 'valt. — Bij hei omploegen der landerijen komen de larven in massa
te voorschijn en ivorden dan met graagte 'verslonden door roeken en andere kraaiachtige

vogels, alsook door varkens die men tot dat doel laat rondloopeu. — De geheele levensge-

schiedenis 'van M. vulgaris is door ROsel , de Haan, Ratzeburg , Kollar en anderen

,

de larve en pop door Schiodte beschreven ; ook beschreef Schiödte de larve en pop 'van

M. h ipp ocastani.
Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland 'voor.

Pygidiiim, in heide seksen, gcleidelijl; in eenc tamelijlc brcciie, nan Iict uiteinde van nagenoeg
parallcle zijden voorziene, niet ingeknepen, lange, bcnedenwaarts gericiite, pmnige, voortzetting

uitgetrokken (Fig. 68 II); bij het J van den, op de dekseliilden dicht wit besclinbden, vorm
alhidd Redt. bet puntig verlcngsel veelal verkort ol'zells nagenoeg geheel ontbrekend. Zwart;
de opgerichte, van voren llauw uitgebogen buitenrand van den clypeus, de dekseliilden , liet

uiteinde van bet pygidium, naar voren ineer of minder uiigebreitï, benevens de sprieten,

tasters en pooten licht bruinrood; soms de dijen cenigszins gebruind; bij ab. c. disc'uollii

Muls. het halsscbild in liet midden donkerrood, bij ab. c. Tujiciillis Muls. geheel rood;

onuitgeklcurde exemplaren op boven- en onderzijde nagenoeg gelicel licht roodbruin. Bij

ab. c. "scafiularis \Vestb. {\\\ Wcstlalen) zijn halsschild en schouderbuil zwart, bij ab. c.

*bumeralis VVestb. (in Westf'alen) liet halsschild rood, doch de scbouderbuil zwart; bij

ab. c. 'marginata Kraatz bet pygidium geheel zwart, zoo ook de zijrand der dekseliilden;

bij ab. c. *lucti!o.':ii.<^ VVestli. (in Westlalcn) het halsschild rood, de dekseliilden zwartachtig;

ab. c. 'lugitbri.f Muls. (in Uelgiü bij Brussel, Perwèz en Fleurus) is geheel of grootcndeels

donkerbruin of zwartacbtig. Rop aan weerszijden dichter wit bebaard. Halsschild geivoonlijk

met zeer geringen, bronzigen weerschijn (exemplaren met bronzig-groen halsscliild vormen
.ib. o. pnlcherrima Dalla Torre), aan den zijrand, achter het midden, iets uirgerand,

waardoor de achterhoeken spits uitsteken; aan de zijden uiterst dicht-, op het midden meer
verspreid bcstippeld, meer of minder dicht, wit behaard, aan weerszijden van het midden
gewoonlijk met eene strook van dichtere beharing. Dekseliilden eenigszins Icderacbtig,

rimpelig bcstippeld, met 4 langsribben, van welke de buitenste dicbt langs den zijrand

verloopt; vrij diclit met korte, neerliggende baarsclnibjes bedekt, welke spoedig al'gcwrevcii
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worden. 1'ygutiiiiii en propygiiiinni diclit, lijn, neerliggend witgranw bcliaard. Stcrnnni lang,
dicht wil lieliaard, aan de zijden daaronder dicht krijtwit liehaard. Stcrniten niet lijne,

aanliggende, witte haartjes licstroiiid; aan weerszijden met cene drielioeUige, krijtwitte vlek
uit kiirte, neerliggende, zeer dicht staande, smalle schnhjcs bestaande, liij het ^ de
sprietknots gewcionlijk een weinig langer dan de kop, naar buiten gebogen; het 3e sprietlid

aan het uiteinde iets verdikt en aan de voorzijde, vóór het midden, met een, van lange
haren voorzien, klein, stomp bultje, liij hel S is het 4e s|irietlid zeer kort en breed èn
sluit de knots daar dicht tegenaan; bet ie blaadje der knots is iets korter dan de overigen.
Ofschoon de punt van het pygidiuin in beide seksen gewoonlijk gelijk is, is deze bij het

5 soms iets smaller en minder geleidelijk versmald, soms ook korter en stomper, zeldzamer
zelfs geheel of nagenoeg geheel ontbrekend. Ook zou wel eens een 2 waargenomen zijn,
bij welke de punt van het pygidi'.im opvallend breed en aan het uiteinde diep iiitgeraiid is'.

liij den vorm albida Redt (ncc Er.) is de beharing op de bovenzijde dichter, zoodat die

van kop en halsschild, bij frissclie exemplaren, zich eenigszins als een wit of geelwit vilt

voordoet, terwijl op de dekschiiden, waar bet baarschiilijes zijn, de grondklenr grootendeels
bedekt is; bovendien komt de vorm van liet lialsschild meer met die van hippocastani
overeen, daar de zijden, vóór het midden, meer afgerond en naar achteren sterker uitgerand
zijn, waardoor de achterhoeken nog scherper uitsteken; bij het <y is de ]unit van het iiygidium
als bij het type, bij het J minder verlengd, soms afgekort of ontbrekend (bij o[) het
halsschild lang en dicht wit bebaarde wijfjes, die als pnlvsrca Muls. =: albida Mids. geduid
zijn). Lengte 24-30 mm. De „Meikever" is overal zeer gemeen, vooral op klei , leem- en kalk-
grondcn, waarin de larve leeft. Zij vreet aan eiken, kastanjes, beuken, wilgen, ahorn,
berken enz. en ook aan de bloesem van dennen. Zij schijnt veel minder op zaiuUK;dem voor te

komen, van daar dat men ze in eigenlijke dennenbosschen niet aantreft, liet ty|)e slechts
enkele malen bij den Haag aangetrollen. Zij verschijnt in .\\it\\ en Mei. De vorni idbidti i)
komt veel minder voor dan het type; ook meermalen bij den Haag aangetrollen. Meikever-
jaren waren hier te lande o. a. 1Ü75, 1878, 1881, '884, 1887 enz. . \ . . 1. vulgarls V.

1'ygidium in beide seksen plotseling versmald en in cene kortere, smalle, voor den top iets

ingcknepcn, benedenwaarts gerichte, puntige voortzetting uitgctiokken (Fig. rt8 III). Deze
soort, welke doorgaans iets kleiner en meer gedrongen is dan v u 1 ga ri s, van welke zij zich
door de zwartachtige epijileuren der dekschiiden en den vorm van het pygidiuni onderscheidt',
komt in twee hoofdvormen voor, tiisschen welke echter overgangsvormen hekend zijn: die met
roode pootcn is bet type, die met bruinen of zwarten de vorm iiigripcs Comolli. Zwart;
deksclnlden, evenals bij vnlgaris (behalve de epipleurcn) roodbruin; sprieten roodbruin;
halsschild en pooten rood, bij ah. c. *iiigricoUis Mids. liet halsschild zwart, bij ab. c. f(/r(i«rt/rt

Muls. Qliscnulidis Dalla Torre) alleen de randen zwart. De typische nigril>es Com. heeft
zwarte jiootcn en een zwart halsschild; de ab. c. 'rc.v Dalla Torre bruine pooten en geheel
of gedeeltelijk roodachtig halsschild; bij ab. c. 'Sclivarzii Kraatz zijn de pooten zwart en
het halsschild helder rood. Bij ab. c. 'tibialis Muls., welke den overgang vormt, zijn het
halsschild cii alleen de dijen zwart. Nog kunnen de dekschiiden eenigszins zwartacbtig of
zelfs geheel zwart zijn, zoowel met zwart als inct rood halsscliild. Sprieten bij den vorm
iiiirri/ies donkerder dan bij het type gekleLird. Kxeinplarcn met fraaien bronsglans op het
halsschild vormen de ab. c. "fesliva Westh. Kop met opgerichte, witgrauwe beharing.
Halsschild aan de zijden in het midden sterk afgerond, naar achteren uiigerand, met spits

naar buiten uitstekende achterhoeken; aan de zijden dicht-, op de srliijf verspreid bestippeld;
met opgerichte, vrij lange, witgrauwe beharing, aan weerszijden van het midden met eene
strook van dichtere beharing, daarbuiten is de beharing neergedriikt. Dekschiiden als hij

yulgaris, meer of minder dicht niet korte, neerliggende, witte haartjes bezet. Sternum
iets langer en meer grijsachtig beliaard dan bij vulgaris. Siernitcn dichter met witte
haartjes bestrooid, aan weerszijden eveneens met eene driehoekige, krijtwitte vlek. liij het

(? de sprietknots ongeveer de helft langer dan de kop, iets naar buiten gebogen; het 3e
sprietlid aan het uiteinde iets verdikt en' behalve een bidtje aan de voorzijde van een spitsen
tand voorzien, liij het J is liet 4e sprietlid kort, aan het uiteinde verbreed en sluit de knots
daar dicht tegenaan; het ie lilaadje der knots iets korter dan de overigen. Soms komen er
(vooral wijfjes) voor, bij welke de punt van het pygidimn zeer kort is of nagenoeg geheel
verdwijnt. I.engte 22-27 """• '^cer gemeen, doch uitsluitend op zandgrond, waarde larven
aan de wortels van dennen leven. He kever voedt zich bij voorkeur met de bladeren van
loofboomen, welke op open plekken, langs wegen en in de nabijheid van deniienbosscheu
groeien. Gewoonlijk verschijnt zij iets vroeger dan vulgaris, meestal reeds in April,
doch komt nimmer in zulke ontzaglijke massa's voor, ofschoon, naar het schijnt, bepaalde
„Meikeverjaren" hij deze soort nog scherper aangeduid zijn. In de duiiistrekcn vervangt zij

nagenoeg geheel de „gewone Meikever", doch vliegt in sommige streken met vulgaris te

In GcUlprlnnd ilociiicn di- liufreiijonppiis lipl lyni' Kiniildi'rp. in Nuurd-Urnliarit Niiiuipiiaur)!. In Ci-ldnlaiid Iit-ct de vunn
ttlhitla «KeiaT van Konipn en M. Ii ijipocasta ni «Kuniiip van lloinci*.
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zaïiicii cii wordt alsilnn niccniinlcn iiiuc dc/.c in C()|)iil;i :i:uigcirolVcii. Merkwaardigerwijze
schijnen zoo goed als i;ecn bastaard vormen dezer lieidc soorten waargenomen te zijn;

wellicht is de zeldzame ah. c. mar!;inata Kr. van vtilgaris als zoodanig te hcschouwen.
De vorm nigrific-s hij den Haag en l'acUsem (Linihnrg) 2. hippocastani I".

18. Polyphjila Hnnis.

Dit ,!^ctius is zeer verwant aan Melolontha, doch onderscheidt zich hoofdzakelijk

doordat de kleine sprietknots bij het ? uit slechts 51) blaadjes is samc/ii;csteld , terwijl

de zeer groole i-lcdi^!^c sprietknots bij het S uit lange ^ sterk ,i;ebfl,i^en , blaadjes bestaat;

overig'Cfis zijn de sprieten eveneens lo-ledi.g \,Fig: 67). Buitenste achtcrkaaks-lob diep

uit^i^ehold, met 6 scherpe tanden aan den top. Onderlip ongeveer zoo breed als lang,

naar voren versmald, met eene Jijne dwarslijn op het midden en iets uit^ebo^^en voor-

rand. Clvpeus kort en breed , met sterk opgeriehten buitenrand , van vorc?i iets uitgerand

;

bij het cf met nagenoeg rechte-, bij het % afgeronde voorhoeken. Voorrand van het

halsschild dicht met korte haren bewimperd. Dekschilden zonder fijnen , vliezigen rand-

zoom. Achterlijf bij het ï vrij dik ; pygidium ongeveer zoo lang als het voorafgaande
tergiet , aan het uiteinde, in beide seksen, stomp afgerond ; sternitcn zonder scherp begrensde

zijvlek. Voorschenen aan de buitenzijde bij het i met 2, bij het ? met 3 tanden; in

beide seksen met eene duidelijke eindspoor 2). Middelschenen in beide seksen met twee

doorntjes aan den buitenrand en met twee eindsporcn. Achterschenen bij het J smal,

bij het J aan het uiteinde verbreed, aan den buitenkant van scherpe tandjes voorzien;

de twee eindsporen bij het J breedcr dan bij het S , meer mesvormig. Tarscn vrij kort

en tamelijk plomp ; het \e lid de helft langer dan de volgende drie, even lange, leedjes.

Klauwen krachtig ontwikkeld , bij het t? met een haakvormigen basaal-, bij het % weinig

gebogen middentand.
Van de 7 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

.Sprietknots hij het $ ongeveer zoo lang als kop en halsschild te zamen , zeer sterk gebogen.

Zwart, pekzwart, lichter of donkerder brnin, kastanjebruin tot lichter ol' dunkerder rood-

bruin. Kop aan weerszijden dtclit-, op het midden verspreid wit ol' geelwit hescluibd.

Halsschild verspreid bestippeld, met witachtige scluibjes liestrooid, welke zich tot een witten

langsband over het midden en een dergelijken, meer ol'minder duidelijken, zijband oplioopen.

.Schildje grootendeels in twee meer ol' minder samenliangendc vlekken dicht wit beschubd.

DcUscliilden bestippeld en ccuigszins ledenichtig rimpelig; zeer onregelmatig, marmcraclitig

wit gevlekt, welke teekening voor een groot deel door al'wrijvcn verdwenen is, of door
meerdere opliooping van de grondkleur weinig doet overblijven. Sternum lang en zeer

dicht geelgrauw bebaard. .Stcrniten kort, lijn en dicht, neerliggend grauw behaard. Lengte

Z- ".ï7 »""• Deze onder den naam van „Jiilikever" of „dninkever" bekende soort leclt in

zandige streken; zij is vooral gemeen in ile duinen, docli ook in diliiviale zandstreken o. a.

op de V'eluwe. Zij verschijnt in Juli en vliegt, evenals de Meikevers, 's avonds rond,

vooral om hoornen; zij brengt een cigenaardigen tjirpcnden toon voort, doordat zij

de binnenzijde van het uiteinde der dekschilden over de dwarsgevouwen, omgebogen
lioofdader der achtervleugels heen en weer strijkt, ten gevolge van het in- en uitzetten

van het achterlijf. De kever vreet vooral aan dennen en eiken en zelfs de bladeren van

kruidachtige planten als grassen, doch wordt niet noemenswaardig schadelijk. De larve

daarentegen is schadelijk door bet afknagen van de wortels van helm en andere diiingrassen;

ook werd zij in bet buitenland waargenomen knagende aan de wortels van allerlei jonge

boonien. Roodbruine exemplaren komen betrekkelijk weinig voor. De larve is beschreven

door de Haan en MuUant 1. fullo L.

Aiioxia I.aporle.

sprieten 10-ledig, het ^e lid verlengd: de 7i'aaiervormige sprietknots bij het <i 5-,

bij het
'i

4-lcdig; de blaadjes der sprietknots bij het $ tivee tot driemaal zoo lang als

bij het ?. Clypeus van voren opgericht en fiauw uitgerand
.1
de zijden bij het i tamelijk

l) Bij onze inheemsi-tie I*. I'iillo is liet je sprieUid bij het wijlje ily^' lul eeu liaif bl;iadje van de s|irietkilots verlm-ed.

-) j^ie h\l. 15, noül '2.
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parallel, bij hel % a/,!feroiid. Bovenlip dik, hceelobbix- Voorkaken mei hcee landen aan

den lop. De hooinachtise builenlob der achlerkaken '^—d-landij;. Rindlid der kaaktaslcrs

langïiierpij^-cirond , loegcspilsl , op de builenzijdc mei een lan;^sindnik ; lant^cr dan de

Iwee voorafyaande lecdjes Ie zamen. Kin iiilgehold, van voren uilgerand. Liptasters

korl ; hel eindlid hel diksl , eirond, mei slompe punl. Voorschenen bij hel S , behalve

de apicale land, aan de builensijde niel geland, zonder eindspoor ; bij hel %, behalve

de apicale land, mei hvee landen, mei eene eindspoor. Eersle lid der achlerlarscn zoo

lang als hel 2e ; klauwen bij hel S mei een haakvormigen basaal- , bij hel % iels

gekromden middenland.

Van de 12 Europeesche soorlen koml i in hel aangrenzend gebied voor.

Zwari of zwarcbniiii; de bovenzijde lictzij cvenzoo gekleurd, ofwel liet iialsseliild en de

dekscliilden , lieiievens de ))00tcn en ooU nog wel liet voorste gedeelte van den Uop, rood-

bruin. Aclucrlijf en borst nagenoeg even lang, wollig en dielit bebaard; de witte zijvlekken

der sterniten cenigsz.ins vlokkig beliuard. 1'ygidiuni aan bet uiteinde een wciuig uitgerand,

behalve de neerliggende beliaring nog met lange, scbiiin afstaande baren bezet. Ilalsseliild

op de voorbclft, aan weerszijden, met eene witte baarvlck, benevens eene korte, beliaarde

niiddcllijn; de zijvlck breidt zicli soms iets meer naar acbteren uit; overigens met verspreide

haartjes en niet dicht bestippeld. Schildje dicht wit bebaard, met gladde middellijn. Dck-
scbildcn lijn lederachtig-rinipelig en bestippeld, gelijkmatig lijn bebaard. Lengte 23—28 mui.

Niet inlandscb. Op vrncbtbooincn. lienigc exemplaren werden in de beidestrcek bij Calinpt-

liont in Iklgie gevangen. Ook in de Rijnprov. De larve door l'crris, de levenswijze

door tlerber besebreven (villosa F.)

10. Rhizotrogus l.alreille.

Spriclen 9- (Si/b-gcn Amphimallus Muls.) of lo-ledig, hel ^e lid z.w lang als

hel 4e en dik'dicrf onbewegelijk daarmede verbonden , de l'ivee leedjes vóór de sprielknols

zeer korl; de waaierzvrmige sprielknols in beide seksen sleehls 2,ledig , doch van ongelijke

lengle. Clypeus eenigszins halvemaan vormig ; de builenrand opgerichl, van voren in hel

midden meestal iels uilgebogen; de achlerrand liüeemaal meer of minder uilgebogen.

Bovenlip lamelijk grool , tweelobbig. Voorkaken gaafratidig of geland. De builenlob der

achlerkaken hclzij scherper, heizij slompcr geland ; de binnenlob mei landvormig uil-

stekenden top. Eindlid der kaaklaslers eivormig loegespilsl , op de bovenzijde mei een

langwerpigen indruk. Onderlip korter dan breed, mei parallele zijden; vlak, ?nel

onduidelijken dwarsnaad , de voorrand itt hel midden iels ingesneden. Liplasters op hel

builenvlak der onderlip , naast den zijrand , ingeplant ; hel eindlid korter- of latiger

eirond. Voorrand van het halsschild zonder vliezigen zoom, doch dicht met korte haren

bewimperd; de achlerrand niet tegen de dekschilden aansluitend ,daarlusschen gezvoonlijk

lang, neerliggend behaard. Dekschilden aan den buitenrand , vooral tiaar hel uiteinde,

met een uiterst fijnen , vliezigen zoom en daar tegenaan in den regel met eene rij

afstaande borstelharen of langere haren. Episleruen van den melathorax smal, met

zeer kleine- of zonder epimeren. Achterco.xai' aan den achlerrand met een vliezigen

zoom , 'luelke door de landvormig uitstekende buitenhoeken meestal overschreden wordt.

Voorschenen , ten minste bij de wijfjes ,
gewoonlijk 3 landig. Tarsen , althans bij de

mannetjes, lang gestrekt ; de eersle 4 leedjes meestal even lang, soms echter het ie lid

der achtertarsen korter dan de overige leedjes ; de tarslcedjes elk op de onderzijde met

eene rij korte- en aan hel uileinde met lange, afslaande borslelharen. Klauwen met

een kleinen tand vóór de basale verdikking. Beide seksen gei'leugeld ; bij hel Zuid-

Europeeschc Sub-gen. Geotrogus Guér.. ten minste hel $, veelal ook hel i ongcvleu-

gcld. — De wijfjes onderscheiden zich van de ?nanneljes door helplompcre lichaam, het meer
buikige achterlijf , de kortere larscn , de sterker gelande voorschenen , de krachtiger

ontiuikkelde achlcrpooten en de kleinere sprielknols. Bij de mannetjes zijn geiooonlijk

de onderzijde der achterdijen en het achterlijf met stekelige borslelharen bezet. De
zi'ijf/es worden minder waargenomen dan de mannetjes , daar zij zich meer op den

grond verborgen houden en minder rondzwermen ; de mannetjes daarentegen vliegen

legen zonsondergang, soms in massa, rond.
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De larven leven in den grond en voeden zich met de wortels van allerlei gi-assen

,

^srranen enz. De soorten leven op drog'e terreinen. De kevers zijn soms schadelijk aan
/loeiende granen en aan de bladeren van hoornen en struiken. De larve en pop van
R. solstitialis zijn door Frisch, die van ruficornis door Afiilsant , en de larve
tan rnfesccns door Perris beschreven.

Van de ± 80 Ruropeesche soorten komen 4 /;/ Nederland en i /// het aangren-
zend gebied voor.

1 S|)riL'tcn y-Icclig (Suti-gcii. A 111 p h i 111 :i 1 1 11 s Muls.) 2

Sprieten lo-lcclii; (Siib-gcn. R li iz u t rogiis i.sp.). Dc/.c soort is liltiiicr en n;inr verlioiuiing

korter en minder gewcll'd; in Uleiir eeiiigszins venimlerlijl;, stroogccl; JKilsschild gcwoonlijl;

met eene rooilhrninacluige miildenvlcl;; dcliscliilden met een evenzoo gcldcurden, breeden
l:ingsb;ind langs den naad, welke kleur zich veelal over nagenoeg de geheelc dekscliilden

uitbreidt; zeldzamer zijn lialsscliild en dekscliildcn geheel stroogeel; bij uitzondering vertoont
zicli nog op het halsschild, aan weerszijden van de raiddenvlek, eene groote donkere vlek.

Schildje bruinrood of bleekgeel; |)ygiiiiimi soms met eene donkere middcnvlel;. Halsschild

naar voren versmald, met iets zijwaarts uitstekende achterhoeken; vrij dicht-, in de tnssclicn-

ruiinten zeer lijn-, iets segrijnachtig hestippcld; onbeliaard, de zijrand niet alstaande-, de
voortand met opgerichte, lange haren hewiniperd. Dekschilden eenigszins dwarsrimpelig
bestippcld , met onduidelijke langsribben, met enkele opgerichte, korte haartjes bestrooid.

1'ropygidium dicht en üjn-, iiygidium grover en minder ijicht bestippeld. Sternuni zeer dicht,

lang, wollig, witgeel-, achterlijf slechts spaarzaam behaard. Voorschenen in beide seksen

3-tandig, de achterste tand zeer stomp en weinig duidelijk. Bij het ^ de blaadjes der

sprietknots lang, nagenoeg recht, slechts iets korter dan de rest der Sfirieten; achterdijen
op de onderzijde met lange, afstaande borstels bezet; achterlijf in het midden iets in de

lengte ingedrukt, de sternitcn elk met dwarsrijen van korte, half opstaande borstelharen.

liij het $ is het achterlijf wat meer buikig opgeblazen; sprietknots klein; de twee voorste
tanden der voorschenen wat minder scherp; achterdijen een weinig verdikt, acliterschenen

aan het uiteinde iets verbreed. Lengte 15 — 16^ mm. Uitsluitend bij St. Pietcr nabij Maastricht
aangetroflen; zij zwermt, vooral op wanne Mei-avonden, om struiken en loofboomen;
overdag zit zij dicht nabij den grond. In België bij Spa, IJpcren, Vlierniael-Roodt, Cannes
enz.; in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld 4. aestivus Oli

2 Clypeus alleen, of wel de geheele kop roodgeel, licht roodbruin of roodachtig-geelbruiu

Dekschilden eenkleurig, stroogeel of roodachtig-gcelbruin, hoogstens de lijne naadrand
gebruind; langs den naad en over de schijf met meer of ininder duidelijke langsribben . . 3

Kop geheel zwart. Dekschilden stroogeel, de buitenrand, het uiteinde en over den naad meer
of minder gebruind; of wel eenkleurig pekzwart of donker kastanjebruin; zonder diiidelijice

langsribben 4

3 Clypens roodgeel, de buitenrand op den kant bruin; de rest van den kop zwartachtig of

donker kastanjebruin. Halsschild Iiij het <?, vooral aan de zijden, niet korte, neerliggende,

witgrauwe beharing en bovendien, evenals het voorhoofd, alsmede het |)ygidiinii, niet lange,

opgerichte, vhikkige beharing; hij het 5 de neerliggende beharing aan weerszijden nog
meer tot een langsvccg verdicht en de opgerichte hcliaring korter en minder dicht;
gewoonlijk aan weerszijden en ook wel over het midden wat donkerder of bruinachtig
gekleurd. Dekschilden stroogeel, gewoonlijk met brninachtigen , lijnen naadrand; glanzig,

met vrij duidelijke langsribben, versjireid en tamelijk lijn bestippeld; met lange verspreide-,

langs den buitenrand met dicht staande borstelharen bezet. Bij het ^ alle stcrniten en de
achterrand der acbterdijen met grove stekelige borstelharen bezet. Lichaam langwerpig,
tamelijk gewelfd, bruin; sprieten roodgeel; pooten roodgeel, veelal zwart gerand; bovenzijde
grootendeels stroogeel. Halsscliild diclit en lijn bestippeld, met een Aanwen langsindruk over
het midden. Schildje dicht beliaard. 1'ygidium bij het $ fijn korrelig bestippeld, bij het $
grof rimpelig; bruin met twee gele vlekjes, of geel met eene bruine middenstrook, of wel
geheel geel. Steriuim lang en dicht, afstaande, wollig, witachtig behaard. Sterniten kort,
neerliggend, witac itig behaard, welke beharing aaii weerszijden tot eene eenigszins drie-

hoekige vlek, alsmede aan den achterrand tot een witten zoom verdicht is. Bij het $ de

blaadjes der sprietknots ongeveer zoo lang als de rest der sprieten, naar het uiteinde gelei-

delijk verbreed en aan het uiteinde een weinig gebogen; voorschenen aan den buitenrand
gewoonlijk gaaf; de sterniten aan weerszijden van een doürloo|ienden langsindrnk
over het midden, alsook de achterrand der achterdijen niet stekelige borstelharen bezet.

Het ï is korter en meer gewelfd; de sprietknots kort; lialsscliild aan de zijden meer
afgerond; de pooten korter en krachtiger, de achterdijen iets verdikt, de voorschenen met
3 krachtige tanden, acliterschenen aan het uiteinde verbreed. Bij een gewoonlijk iets kleineren
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vorm *ocliracais Knocli Qtropiais Duf.)]) zijn Imlsscliilit en scliildjc vrij kort, nccrliggciul,
witgrauw licliaani, bij het <? dichter, bij het 2 dunner; pygidiiim niet korrelig of rimpelig,
iii;iar gewoon, verspreid en lijn be.sti|)peld; ook is de groiidkleur der bovenzijde niet stroo-
geel, n);i:ir lichter of donkerder roodbruin, het halsschild geheel oC gedeeltelijk donkerbruin.
I.eiigte irt-iy mm. Op vele plaatsen in de provinciën Utrecht, Gelderland, Noord-linibant
en Limburg, in Juni en Juli, gedurende enkele dagen, tegen zonsondergang, in zwermen.
Oe kever, welke slechts kort Icct't, kan scliadelijk worden door het iifvrctcn van de bladeren
der boomen, alsook door het knagen aan jonge lioomscheutcn en .-lan de bloesems der rogge.
De larve, welke op eene half' volwassen meikever-larve gelijkt, doch dikker en meer gedrongen
is, leeft in iiiidlen, met puin doormengden grond, ook op grint-diluvimn, waar zij aan de
wortels van Grainineeën knaagt. Uc vorm uclirticeus zou in Oldcnbiirg en in de Riinprov.
waargenomen zijn ,. solstitialis L.

Ko|), evenals het gehccle lichaam, roodgeel, licht roodbruin of roodachtig geelbruin. Ilalsscliild

zeer kort, neci|liggend behaard, slechts van voren, van achteren en aan de zijden met
enkele, verspreid staande, lange borstelharen; eenkletirig licht roodbruin. Voorhoofd en
pygidium eveneens zeer lijn behaard. Dckschilden eenklcurig roodachiig-geelhniin; weinig
glanzig, met weinig duidelijke, brccdere, meer vlak gedndac langsribhen ; zeer dicht
bestipiield, uiterst lijn, diclit, halfopstaande behaard. Hij het i de sterniten met enkele,
fijnere borstelharen bezet. .Sprieten en pooteu meer geelachtig. Stenunn, vooral bij het ^,
lang en dicht, ivitgrauw, wollig beliaard. Halsschild zeer lijn en dicht hcstippeld. Pygidium
bij het <? grover en dichter dan bij het $ bcstijipeld. Sterniten in beide seksen uiterst lijn

behaard. .Sprieiknots bij het ^ slechts weinig korter dan de rest der sprieten , bij het J
klein. Het ? is plomper, met meer verdikte dijen en aan het uiteinde breedere scliencn.
Voorschenen 3-randig, de achterste tand bij het S veel meer ontwikkeld dan bij het $.
Lengte 14-15 mm. Niet inlandsch. In lïelgii; in de prov. Luik .... (rnfescens Latr.)

4 Lichaam langwertiig-eiroud, gewelfd; bruin of roodbruin, met lichtgeel achterlijf en siroogele
dckschilden; vooral bij liet $ de buitenrand der dekscliildcn lijn zwartacluig", alsmede over
den naad eu het uiteinde meer of minder gebruind; dckschilden diclit hcstippeld, meer of
mhidcr dof. lUj het $ de sicrniteu zonder stekelige hürstelharcn. Kop on halsschild zwart,
bij het $ het halsschild veelal donker roodbruin; schildje eveneens zwart of roodbruin.
Sprieten geelrood; pooten pekzwart of pekbruin, bij het J gewoonlijk lichter gekleurd,
soms wel gcelbruinachtig. Clypcus met sterk o|igerichten buitenrand. Halsschild dicht, grof
en hjn dooreen, bestippeld; bij het ^ lang, dicht, opgericht, gcclgrijs-, hij het $ veel minder
behaard. Uekscliildeii lijn en kort behaard; langs den zijrand bij het $ met afstaan Je
borstelharen, bij liet ï slechts met zachte haren. .Sternum lang en dicht witgrauw-, aeluerlijf
zeer dun, neerliggend, wit lieliaard. Schildje gedeeliclijk geelgrauw behaald. Pygidium dicht
besiippeld. Voorsclicucn in beide seksen ;,-taiidig. l!ij het f de sprietknots ongeveer zoo
lang als de rest der sprieten, de blaadjes naar het uiteinde iets verbreed; achterliif met een
laiigsindruk in het midden. Het $ is lichter gekleurd, plomper en buikiger; de sprietknots
klein; poolen krachtiger ontwikkeld, de voorschenen sterker getand , de achterdijen iets
verdikt en de achterschenen aan het uiteinde een weinig verbreed. Lengte 10 12 mm. In
het laatst van Mei en begin van Juni, soms in menigte', vooral 's morgens rondzwermend.
l)c larve op korenvelden aan gra'anwortels. Uitsluitend in Limburg hij' lieinelcn gevangen.
In lielgië bij Vlicrmael-Roodt; in de Rijii|)rov. bij Crcfeld, ook in Westfalen.

(paganus Oliv.) 2. rLÜcomis F.

Lichaam grooter en ineer gestrekt. Kop en halsschild zwart; de dckschilden pekzwart tot
donker kasianjeliniin; sprieten rocstrood, pooten en (niderzijde |>ekzwart tot pekbruin.
Sternum en schildje lang-, halsscliild minder dicht eu korter' vlokkig behaard. Halsschild
grof, doch niet zeer dicht bestipiield. Dekschildeu grootendccK glad, glanzig, langs den
zijrand met stijve haarborstels; groi rimpelig bestippeld; de langsribhen hier en daar iets
111 't oog vallend. Sterniten aan de zijden met korte, neerliggende, witgraiiwe beharing,
waardoor op elk aan weerszijden eene onduidelijke haarvlek gevormd wordt. Voorschenen
bij het (T 3-tandig, de achter.stc tand slechts weinig aangeduid. Het ? plomper, de
dekschihlen naar het uiteinde meer verbreed; kop, halsschild e'n onderzijde roodaclitig-geel-
hruin; dckschilden roodgeel of geelachtig, de naad, de buiten- en toprand bruinachtig;
halsscliild grof bestippeld, korter opstaande behaard. Lengte \:y- \C-, mm. Eenmaal in Noord-
lirahant gevangen; de juiste vindplaats is mij niet bekend. In lielgië bij Luik cii in de
„Vallée de la Molignde (Namen)"; ook bij Aken. (fuscus Oliv. nee Scop.) ;. ater llerbst, l'.

1) I)ü(.r v.'lf sclirijviT> wurdt o cli r :i c « 11 5 Kiiutli als ^in-iir suurl bwcliouwd.
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Vlll. Tiilnis Sk k IC I N i.

20. Sericii Mac \a'i\\.

Sprieten 9- of lo- (.Sit/i;i,'-en. Ma la de ra Muls.) Iftli,^-
,

het y tot ^e lid eren

lan^ 0/ in lengte a/nemend: de knots 3-ledig, bij het $ de blaadjes tiveetnaal zoo lany:

als bij het j. Bovenlip niet ziehtbaar , volkomen met den clypciis ï^r^roeid. Voorrand

van den ehpeiis opj^erieht en diiideli;k ititscrand. Voorkaken met breeden , tot aan den

top reiken'den , vlièzigen zoom. Buitenlob der achterkaken aan het uiteinde scherp getand.

Onderlip van vorc/i scheef afgeknot , de twcelobbigc toii}; door eene naadlijn duidelijk

afgescheiden. Liptasters op het iiuitenvlak der kin, naast den sijrand, ingeplant; het

eindtid elliptisch of langwerpig eirond, toegespitst. Rindlid der kaaktasters langwerpig-

eirond, toegespitst. Ac'htcrrand van het halsschild slechts weinig gebogen ,
bijna recht.

Sternitcn niet vergroeid. Achtcrcoxae groot , naar buiten zeer sterk sehildvormig verbreed

en hier veel breeder dan het mctastcrnum. Voorschenen gewoonlijk 2-, zelden 2,-tandig

;

achterschenen aan de buitenzijde met twee divarsrijen van doorntjes en op de binnenzijde

met in de lengte geplaatste , langere , doornachtige borstelharen Alle torsen zeer lang en

dun, langer ^dan de schenen, bij het <? iets langer dan bij het ï; het 4e lid zoo lang

als- , of slechts weinig korter dan het klauwtid. Klauwen aan het uiteinde gespleten

,

de bittnenste tand iets korter dan de buitenste. — De soorten van dit genus zijn nachtdieren
,

welke overdag zich verborgen houden en alsdan veelal worden aangetroffen o. a. in

zandkuilen
,
poelen , wagenvoren en spinnewebben ,

waar zij 's nachts , onder het vliegen ,

terecht gekomen zijn.

De larve en pop van S. brunnea zijn door F.richson en Schiodte ,
die van

holosericea door Piochard de la Briilerie beschreven.

Van de 7 Europeeschc soorten komen 2 in Nederland voor.

Sprieten 9-ledig (Sub-gen. Scrica i. sp.). Liclu steenrood ol' geelacluig rodciliniin; op de

bovenzijde met uiterst geringen, weinig dnidelijkcn, rijpglans; voorbool'd bruinaelitig. llals-

siliild tweeniaiil zoo breed als lang, naar voren een weinig versmald, eenigszins verspreid

bcstipi'eld. UeUscbilden vrij lang gestrekt, met zwakke langsstrepcn en iets gevveltdc

tussclienrnimten; de strepen aan de basis dichter, doch niet in rijen, hestip|)eld. liij het <? de

voorlioeken van het halsschild stomp en afgerond, bij het $ spits naar voren uitstekend;

ook is bij het $ de voorste klauw der voortarsen grooter, de binnentand tot een afgeronde

lob verbreed, de buitentand verlengd, mcsvormig. I.engte 8-10 mm. Overal gemeen,

gedurende de maanden |uni en |uli, in bosschen, vooral op Po p ui u s-soorten , en meestal

in liolten van boomen" verborgen; zij vliegt 's nachts rond en vreet de bladen van ver-

schillende boomsoorten. Men vindt ze dikwerf in spinnewebben gewikkeld, ook wel aan

aas en soms door den wind naar zee gevoerd, van waar zij soms in aantal op liet strand

gespoeld worden; ook vliegen zij 's avonds om het liclit. De larve, ofschoon veel kleiner,

gelijkt op die van den meikever
" ('"'v;! 'Ie O.) i. brunnea \..

Sprieten lo-ledig (Sub-gen. Maladera Muls.). Uovcnzijde gewoonlijk zwartachtig, zijdcachtig,

grauw rijp- of lluweelachtig glanzig, wat vooral van terzijde gezien duidelijk in 't oog valt;

onderzijde en pooten roodbruinachtig, sprieten roodgeel. Sommige exemplaren op de

bovenzijde zwartachtig, met roodbruinen schijn; onuitgeklcurden geheel licht roodbruin ol

geelacln'ig-roodbruin (^pdlucida de Borre). Lichaam meer kort-eirond, veel meer gewelfd.

Halsschild dicht bestippeld. Dekschilden achter het midden iets buikig verbreed, flauw

gestreept, in de strepen dichter-, op de tusschenruimten meer verspreid-, doch grover

bestippeld. Het J is huikiger dan het i. Lengte 7—8 mm. Op zandgrond, zij vliegt in het

voorjaar; 's zomers treft men ze aan in gras, onder stecnen, mos en drogen koemest.

Alleen bij Wagcningen, RoermcMid en Roosteren (Limburg), en in aantal langs het strand

bij Schevcningen gevangen. In lielgie bij Mechelen, Maeseyck, Diest eu in groot aantal in

April bij Uccle-Stalle, in het zand begraven. Ook in WcMfalen. . . . ;. holosericea Scop.

Hoiiialoplia Slf|iliens.

Dit genus is naverwant aan Scrica, doch onderscheidt zich vooral daardoor dat

de i-ledi'-e knots der korte <)-ledige sprieten bij het i slechts een weinig langer is dan

bij het i; de achterrand van het halsschild, aan 7veerszijden, duidelijk uitgebogen; ook
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zijn de voorlarSCn namoclijks lait;^er dan de schenen , hij het $ met verdikt klamvlid

;

achtertarsen lang en dun. Klamven aan het uiteinde gespleten , de buitentand smal en

spits, de binnenland breed en afj^estompt. Voorschenen kort, 2 tandig. — De soorten

vliegen over dag.

Van de 10 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, weinig glanzig, met opgerichte-, bij liet $ op kop en lialsschild zwarte-, op de

onderzijde en de pootcn gcelgrijze beharing; hij het $ de gelieelc beharing geelgrijs.

DckschiUicn steenrood, de zijrand en de naad zwart, zelden (ab. c. atrata Foiircr.) geheel

zwart of wel schijnt de roode hand bruinachtig door; soms is eene gele schondervlek ol"

topvlek voorhanden, ook zag ik een exemplaar niet nagenoeg geheel roode dekschilden;

meer ol' minder, doch slechts weinig iriseerend en inet enkele opstaande haren; de epi|)leiiren

duidelijk gerand, met afstaande borstciharcn; met stipiiellijnen en vlak gewelfde, verspreid

hestippelde, tnsschcnrniniten. Ilalsschild sterk en niet zeer dicht bestitipcld, de basis duidelijk

gerand. Sprieten roodgeel, de knots zwart; tasters roodgeel; |iooten zwart, tarsen roodachtig,

lüj het 5 de borstelrij langs den buitenrand der dekschilden dunner. Lengte 5;— 7» mm.
's Zomers op lage bloeiende planten en tusschen gras; 's morgens, in Juli, hij zonneschijn

rondvliegend. Niet inlandsch. Bij hingen in Hannover, ook in Oldenburg en Wcstfalen. De
larve en pop zijn door \ambi-u beschreven (ruricola 1".)

IX. Tribus Rutelini.

21. Anisoplia Serville.

Sprieten cf-ledig; ?net yledige , bij het i grootere, knots. Clypeus naar voreti plaat-

vormig verlengd en versmald, eenigszins snuitvormig , aan den top wederom verbreed

en kantig opgebogen , als het ware het begin van een hoorn vormend. Bovenlip op de

onderzijde van den clypeus , achter het uitstekend gedeelte gelegen , ci,fgerond. Voorkaken
met afgerond uiteinde , naar binnen in een langen , spitsen tand verlengd. De buitenlob

der achtcrkakcn met 6 zeer lange, scherpe
,
gekromde tandjes. Onderlip lang, van voren

breed uitgerand; de zijden , voor het uiteinde , wat ingelwgen ; bij het i dicht gebaard.

Eindlid der kaak- en liptastcrs langwerpig, eenigszins cylindervortnig. Halsschild

smaller dan de dekschilden , aan de basis gerand. Dekschilden bovenop tamelijk vlak

,

met een meer of minder ver doorloopenden , smallen , vliezigen zoom. Alle sterniten

vrij. Poolen krachtig ontwikkeld. Voorschenen aan het uiteinde 2-tandig. Achterschenen

in het midden meer of minder verdikt, op de buitenzijde met twee, soms onduidelijke

,

scheeve d~d'arsrijen van korte, dicht aaneenstaande borstelharen ; aan het uileinde met
een krans van korte, stijve borstelhaartjcs ; met twee eindsporen. Tarsen iets samen-
gedrukt, met twee duidelijke, ongelijke klauwen; aan de voortarsen de grootere ge-

spleten. Bij het S de buitenklauw der voorlarsen vergroot . hetzij verlengd of verdikt

;

bovendien is hel S nog te herkennen aan de krachtiger poolen en het slankere achterlijf.

Het 2 der meeste soorten vertoont eene meer of minder ontwikkelde langshuil aan den

zijrand der dekschilden. — De soorten leven aan grassen en vooral op bloeiende rogge,

waarvan zij de helmknopjes afvreten. Soms verschijnen zij in massa en zijn dan
schadelijk. — De larven leven ivaarschijnlijk van graswortels , ivlgens Bouché zouden ze

meststoffen eten. Over de larve van A. segetum geeft Bouché eene korte mededeeling.

Van de ± 40 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Dekschilden langs den zijrand met stijve borstelharen bezet; roodachtig-geel, bij het $ een-

klenrig, bij het J met eene donkere scutellairvlek. Lichaam overigens lichter of donkerder
metallisch-groen; sternum dicht, vlokkig-, achterlijf neerliggend, witgrauw behaard; kop en

halsschild gewoonlijk meer geelachtig-, vrij lang, zacht en opgericht-, de dekschilden lijn-,

doch om het schildje en langs de zijden dichter behaard. Halsschild duidelijk smaller dan de

dekschilden, weinig korter dan breed, van af het midden naar voren iets versmald; niet

nagenoeg rechte, iets afgestompte, achterhoeUen; dicht bcstip|>eld, aan weerszijden nabij

den zijrand met een kleinen, gladden bult. Dekschilden dicht en eenigszins rimpelig bestip-

pcld, onduidelijk gestreept; cid;elc tussclienruiniten llauw verheven. Bij het $ is de grootere

klauw der voortarsen lang, iets gekromd, smal en scherp, wanneer hij teruggeslagen is tot

aan het 3e tarslid reikend; de kleinere ongeveer \ of \ zoo lang als de grootere. Lengte

8j

—

II mm. In diluviale zandstrckcn. Zij verschijnt in het midden van Mei aan roggearen;
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(Ie larve in ilcii gruml. In grouc anntiil liij i;iiullicivi.-n , Juni; duI; hij Oir^cliot, Rocrmoiui,

Vcnlii, Doetinclicm, Arnlicin en Maastricht. In Iklgiü 'hij Calniptliuut, liuvcrloo en Vlier-

niacl-Rniidt; in de llijn|irov. hij Cieleld en Dibseldnrf . . Clmtiecila K.) i. «egetum llerhsi.

l)el;scliikien zonder stijve horstelliaren langs den zijrand; zeer veranderlijk in Ulcnr, gcwoi>nlyU

"celachtig met smallen naad- en breeden randzooni, eene vierhoekige vlek om het schildje

en een niiddcn-dwarshand zwart; soms breidt zich het zwart meer uit ot verdwijnt meeren

meer, zoodat de deUschilden, behalve eene schonderstip en een micrst smalle naad- en

randzoom, roodachtig-gcel zijn. lironzig- of groenachtig-zwart; kop en halsschild veelal lichter

metallisch grocnachtig, glanzig. Onderzijde dicht witgraiiw, wollig behaard; de beharnig aan

de zijden van het achterlijl" eenigszins biindelvormig uitstekend, lïoveiizijde lang-, over het

midden der dekschilden korter, opstaande bebaard. Deze soort is iets korter en breeder dan

scgetum. Ilalsschild duidelijk smaller dan de dekschilden, van al het midden naar voren

versmald, de zijden naar achteren iets nitgerand; de achterhoeken bij het ? recht, hij het

<? iets meer iii'igetrokken en spits; vrij dicht bestippeld, met eene oppervlakkige, gladde

middengroef. Dekschilden iets rimpelig bestippeld en eenigszins gestreept. lUj bet ^ de

"rootere klauw der voortarseii iets verdikt, een weinig gekromd, wanneer hij teruggeslagen

LS tot aan de basis van het ie tarslid reikend; de kleinere tot aan het uiteinde van den zijtand

van den grooteren klauw reikend. Lengte SJ— ii mm. In Mei en Juiii aan grassen en

koren. De 'larven vreten aan graswortels. Vele exemplaren hij Venlo.
(agricola F.) 2. viUosa Goeze.

22. rhyllopertha Kirby.

Dit gejiiis is zeer venc'anf aan Anisoplia, dodi ondcrsehcidt zich vooral doordat

de clypeus van voren stomp afyerond is, zonder uitsteeksel, slechts kantig .^era.nd.

Sprieten () ledi.i: , met ^-Idadixe , hij het $ .>^rootere , knots. Bovenlip naar onderen Kericlit

van voren inti,'crand. Voorkaken met uitstekenden buitenrand en stomp geland uiteinde.

Halsschild smaller dan de dekschilden, aan de basis .i^erand , van af het midden naar

voren versmald, altijd behaard. Dekschilden eenigszins vlak, van achteren niet vee

breeder dan aan de schouders. Mesosternum, tusschcn de middelcoxae, m een kleinen bult

opK'ericht. Alle sternitcn vrij. Poolen niet krachtig'- ontwikkeld. Voorschenen 2-tandi>:

;

uhterdijen niet verbreed, weini.K breeder dan de voorsten, met stompen, on.i;eranden

voorrand; achtersehenen met twee eindsporen. Tarsen vrij dun , de .grootere klauw

,

hetzij alleen aan de voor- en middel- of ivel aan alle tarsen , aan het uiteinde duidelijk

i^espleten; onychium vrij kort, met landen eindborstd. Het i is smaller dan het 'i,met

'lammere, krachti.i^-er poolen en verbrecden ,
,i;rooteren voorklauw. Ifet % vertoont bij de

meeste soorten eene smalle lan,i:sbuil aan de zijden der dekschilden ;
ook is de vorm van

het halsschild in beide seksen iets verschillend.

Van de 8 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Gewoonlijk groenachtig-zwart, glanzig; kop, halsschild en schildje groen , blauwgroen, staalblauw

of zwa'rthhuiw; dekschilden meestal lichter of donkerder roodachtig-geclbruin ol loodiruin,

ook wel donkerbruin, zelfs zwarthruin of zwart met geringen groen- ol violetachtigen

weerschijn (,ab. c. ustulatipaims Villa, ubscura Prell.). Soms zijn de dekschilden hier en

daar iets berookt en om het schildje bronzig-grocnachtig, of is nagenoeg de gehcele basaal-

helft bronzig-zwart (bij Winterswijk). Sprieten roodbruin, bovenop meer ot minder zwart-

achtig; knots zwart. Pooteii zwart, soms de schenen en tarsen, zelden geheel (bij sommige

wijfjes) roodachtig. Onderzijde van het achterlijf hij uitzondering geelrood (ah. c. ;-K^r««n-M

W'esth.). Eindlid der kaaktasters scheef algeknot. Halsschild bij hei $ vcrs(ireid-, bij het ?

dicht bestipiield; de achterhoeken hij bet % tamelijk recht, bij het ,? meer spits uitgetrol;kcii

;

op de voorhelft met eene llauwc langsgroef; de randlijn aan de basis, m het midden, m den

regel verder van den achterrand uclegen dan op de zijden. Schildje slechts aan de b.asis

bestippeld. liovenzijde bij het <? langer-, bij het S korter behaard. Dekschilden, iii eenigs-

zins onregelmatige langsrijen, sterk bestippeld; langs den buitenrand, voor het midden, tnj

het ï met eene 'smalle laugshnil. Mesosternum russchen de middelcoxae als een glanzige bult

uitstekend. Metasteruum 'met zeer diepe middengroef. Ponten vrij lang, vooral bij het ,?.

De grootere klauw alleen aan de voor- en middeUarsen gespleten; bij het $ is deze breeder

danliij het J. I.enste 7—10 mm. Overal zeer gemeen, in Mei en luni, voin'al in dum- en

heidestreken, op Salix repens en allerlei bloeiende planten; ook trelt men ze aan op

allerlei tuinplanten o. a. op rozen, waarvan zij de bloeuideelen afvreet, soms op vrucht-

boomen, ooi; op hazelaars. Zij knaagt op eene andere wijze dan de meikever, daar zij het

blad op bet vlak aanvreet en de nerven onaangeroerd laat. Ue larve, welke, olscboon veel kleiner.
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op ilic van ilcn meikever gelijkt, leeft aan de wortels van allerlei liccsiers, struiken en zelfs

jüiif^e lioonien als sparren , welke zij tot aan den stam afknaajjt. Op zeer warme zomerdagen
zwermen zij in massa over grassen. In Nederland wordt zij „Johannes-, tuin- of rozen-
kcvertje" genoemd. De donkere aberraties komen weinig voor .

' i. horticola I,

23. Auoiiialii .Siuiiuiielle.

Sprieten lyledig , met ^-liladi^i^e , hij het S ^''ooterc , knots. Clypcus van voren recht
afxekiwt of Jlamo iiilgerand , met stompe hoeken en iets opgerichten buitenrand. Bovenlip
tnet fijfien , terii^^i^elwgen , iets iiitxcranden voorrand. Eindlid der kaaktasters stomp
toegespitst. Lichaam omgekeerd-eirond

,
gelijkmatig geroelfd , van boven glad, meestal

levendig gekleurd. Ilalsschild volkomen tegen de dekschilden aansluitend , van af de
basis naar voren versmald ; aan de basis al of niet of slechts aan weerszijdeti duidelijk

gerand; meestal onbehaard. Dekschilden gewelfd, naar achteren meer of minder
afgerondverbreed; aan den buitenrand Jijn vliezig gerand. Mesosternum , tusschcn de
middelco.xae , vlak en verzonken. Achtcrpooten veel krachtiger ontwikkeld dan de voor-
pooten ; achterdijen dubbel zoo breed als de voorsten , met sterk afgcronden , meestal
scherpen, geranden voorrand; voorschenen 2-tandig ; achtersehenen meer of minder
verdikt, aan de buitenzijde met twee schecvc rijen van korte , half opstaande borstelharen,
aan het uiteinde met een krans van dicht opeenstaande , korte, stijve borstelharen.
Klau7i'en , hetzij allen gewoon (Sub-gen. Rhombonyx Hope), of -luel de grootere klauw
aan voor- en middeltarscn (Jen minste bij het i) gespleten ; het onychium kort , met een
langen eindborstel. Bij het S de voorklauw grooter en breedcr dan bij het ?. De
soorten van dit genus leven van bladdeelen.

Van de 15 Ruropeesche soorten komt i in Nederland voor.

Onderzijde, met de pooten , donker bronskleurig, meestal iets grocnaclitig, soms iets rood-
koperkleurig; kop en lialsscliild gewoonlijk fraai groen, de dekscbilden zeer veranderlijk in

kleur, meestal stroogecl met groenaeiitigcn weerseliijn. Bij stroogele dekscbilden is bet
lialsseiiild meestal aan den zijrand meer lA' minder breed geel gezoomd QFrisc/:ii V, = ab. c.

margbiala Scliilsky), of bovendien met twee gele vlekken op het pygidium (ab. c. */n',i,''(V.'/«/(.(

Schilsky), of ook nog de schijf van het halsschild en de zijden van het achterlijf geel
gevlekt en de voordijen met gelen bovenrand, soms bet pygidium geheel geel (ab. c. *;H(ïc«/rtM

SchilskyJ. liij ab. c. "hiimeralis Schilsky het halsschild geheel groen, de dekscbilden groen-
ol blauwachtig en het gedeelte om de schouderbuil meer of minder uitgebreid geelachtig,
liij ab. c. 'cuenilesceiis Schilsky de geheele bovenzijde donkerblauw, bij ab. c. biculor
Schilsky het halsschild groen en de dekschilden blauwachtig. ISij ab. c. virescciis Schilsky
het halsschild geheel fraai groen (zeer zelden met geringen roodkoperkleurigeu weerschijn),
de dekschilden van dezelfde kleur of meer blauwgroen of donkergroen O"'" 1'ayk). lÜj ab. c.

ciiprea Westb. zijn halsschild en dekschilden roodkoperkleurig, de dekschilden met rood-
koper- ol' roestklenrigcn nictaalglans. Onder de cenklecirige aberraties zijn de mannetjes meestal
blauwachtig, de wijfjes groen; gclieel groene mannetjes scliijnen zeldzaam te zijn. Sprieten
roodgeel, de knots zwart. Halsschild onbehaard, de basis geheel ongeratid; zeer dicht,
eenigszins dwarsrimpclig bestipiield. Schildje zeer dicht bestippeld. Dekschilden met stippel-

lijnen, de smalle tusschenruimtcn eenigszins verheven en spaarzaam bestippeld; de eerste
breede tnsschenruinue dicht bestippeld. 1'ygiiliiun dicht dwarsrimpclig bestippeld, behalve aan
het uiteinde en aan de zijden, onbehaard. Buiienklauw der voor- en middeltarscn in beide
seksen gespleten, lüj het iets kortere, breedere $ de gespleten buitenklauw der voortarscn
verbreed. I.cngte 10-135 '"i"- (emeen in Jirni en Jidi, vooral in duin- en heidestreken,
op allerlei struiken en lage planten, ook op elzen, wilgen en dennen. Zij vliegt op warme,
zonnige dagen rond. De groene aberratie komt meer bepaaldelijk in de diluviale streken
voor, zeer zelden in de duinen; blauwe exemplaren zag ik nog niet uit Nederland. De
larve en pop zijn door Frisch en Schtiidte beschreven; volgens sommigen zou de larve ook
in mest leven (1'riscbii F., julii I'ayk.) i. aenea de G. 1)

1) Ik iK'lwijri'l ïi'iT lirM voorkomen cIct iiiwr in Ziiiilchjk-Miilili'l-Kuropa vuurkonu'iiilv A. ulil 011^-1 Kr. Imj lilaiikiiil.irflii-

en I^cl in Bdgii'; dt'ce 'n gemakkelijk niet ,1 e 11 en te verwarren.
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2'i. Hopliii llli^er.

Dit ^^cHus otiderschcidt zich vooral doordat de achterlarseii slechts een euhelcn

,

zeer i;roote/i , al of niet nabij het uiteinde ^i,'cs/>tcten , klatnu 'rertoonen , terwijl de andere

,i;cheel ontbreekt; aan de voor- en middcltarsen is de eene klainv zeer groot , de andere

kleiner of zelfs rudimentair ; deze ,i^roote klauw kan , evenals het lemmet van een

knipmes, naar binnen .i.'-eslaxen ïvorden. Voorkaken met een haakvormig naar binnen

gebogen, samengedrukten , scherpen tof. De buitenlob der achterkaken hoornachtig , met

6 , in twee rijen geplaatste , naar binnen gerichte , haaktanden ; de binnenlob geheel

rudimentair. Onderlip geheel hoornachtig ; de tong zeer kort , van voren iets uitgerand

en van enkele haren voorzien, met de kin vergroeid. Sprieten 9- of \o ledig , met kleine

dicht gesloten ,
yhladige knots. Clypeus kort en breed , met afgeronde hoeken , recht

afgesneden of iets uitgerand. Bovenzijde meer of minder beschubd. Halsschild tegen

den voorrand der dekschildcn dicht aansluitbaar. Dekschilden het achterlijf , behalve

een klein gedeelte van het prop\gidium en het pvgidium, bedekkend. De eerste ^ sterniten

vergroeid, de naden echter duidelijk; het 6e stern iet zeer kort. fooien forsch; voor-

schenen met 2 of 3 tanden , zonder eindsporen ; achterschenen aan het uiteinde met een

krans van dicht opeenstaande , korte doorntjes , zonder of slechts tnet eene enkele eind-

spoor. De 7i.iijfjes zijn plomper en buikigcr dan de mannetjes, met kortere, minder

plompe poolen
,
geivoonlijk iets scherper getande voorschenen en dunnere tarsen ; ook

bestaat er verschil in het schubkleed en bij vele soorten in de kleur der poolen. — De
kevers leven op bloeiende heesters, struiken e?i Umbc Uife r en. De larve van de, niet

in ons gebied voorkomende , H. coerulea werd door Perris beschreven.

Van de 25 Europeesche soorten komen i in Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

I Spi-ictcii, ten minste liij liet $, lo-lcdig. Klauwen der voor- en niiildel[;ir.scn in lengte en

dikte zeer vcrscliillend, de buitenste, grootere, nabij den to|) altijd gc.S|)leten. Ilovenzijde

nimmer geheel dicht bescbiibd (Siib-gcn. Decaniera Mids.). De kleine klauw der voortarsen

nabij den tO|) gespleten 2

Sprieten in beide seksen 9-lcdig (Sub-gen. Ho pi ia i. sp. i)). De zeer kleine, nabij den

top niet gespleten, rudimentaire klauw der voor- en middeltarsen tegen den grooiercu dicht

aanliggend, zoodat het den schijn heeft of alle tarsen slechts van een enkelen klauw voorzien

zijn. Klauw der achtertarseu veelal nabij den top iets gespleten. Voorschenen slechts met

2 tanden, liene kleine, plompe, zwartachtige of donkerbruine soort; 0]i de bovenzijde met

parelmoerglanzig witte, eivormige of ovale schubjcs zeer verspreid-, op de oiulcrzijde en

bet pygidiinn vrij dicht bekleed. Kop en halsschild zeer dim met korte, naar aciiteren

gerichte, witachtige haartjes bedekt. S|irieten licht bruinrood, de knots bruin. Halsschild

rimpelig bestippeld, de dekschilden lijn rimpelig. Pooten lang en plomp, donkerbruin, bij

bet 5 roodbruin. Het $ is naar achteren iets breeder, waartïoor bet halsschild in bet oog

vallend smaller dan de dekschilden is; pooten korter en slanker; soms de dekschilden

roodbruin. Lengte 6— 7 mm. Niet inlandsch. In Noord-Dtiitschland bij Breinen, Hamburgen
in Oldenburg; op wilgen, struiken en in gras (gra m i u ie ol a F.)

1 Klauw der achtenarsen niet gespleten. Voorsebenen 3-tandig, de achterste tand echter weinig

duidelijk. Sprieten bij het $ 10-, bij het J slechts 9-ledig. Kop en halsschild zwart, dicht

met vrij lange, opstaande, rossige borstelharen bezet. Deze soort is naverwant aanpbilan-
tlins, doch doorgaans iets grooter (vooral bet (?) en onderscheidt zicb nog door de

veel langere doorntjes aan bet uiteinde der acluerscheneu en het dichter schubkleed der

onderzijde. Het $ onderscheidt zich van dat van pbilanthus d<ior bet op ile voorhellt,

in bet midden, iets bultig verheven halsschild. Schildje, pygidiinn en onderzijde zwart;

pooten bij het $ zwart, bij het J licht roodbruin; dekschilden bij het $ donker kastauje-

1) Hii-rbij Li-liourl ouV df iil In-I Al|.fiipelMf'l Vüurkumt'iKiH H iiiriilx^a I.. (s .| il a iii ij > ;i 1'-), van wt-lke mj.h'I in l^<^i2 ffil

:ll)-tal wijijrs CU sU'ulits >-i-n cuWfl nialiiu'lji' liour ,>ƒ/ .1. W. laii I.uii.^hfntf tiij lïrniiiincn jii'Vaiipcn «i-nli-ii . /.ij vlu^;.'!!

\ niuriït-n.s , in groot aaiilal, lailjj.s f'ni' wc idi- , oviT S|iiraeas; MTiiiuedclijW waren /i) uil aangevot-riit' aariii- iiit-l iilanlen

oiilwiükfld. Bij dezi! snurl zijn di- klanwt-n di-r vmtr- i-ll iniildcllarsen diiidi-jijk p-silicidfii en lipstaaii uil fcn jjitiuUTen

en een vitI klciiuTen , wlki- liuidcn aan di-n Ui\i [icsjdi-lcn /.ijii ; klauw diT airlilfitarsi-n r.i'-l gesi>l»;li-ii. \'uiuM;lii'nfn tuj In-l

iiianni-lje ilR-l -2, iiij lii-l wijlj.' inrl :{, }:r\vuunhjk sloiii|a'rc, landt'n, van welke ile aililersli* bij liel vvijtje nieeslal inidni-

deiijk is .il' (inlln-eekt Buveiüijde dielil mei gele, lielil groen- ol" Idallwat-lilige of goudkleurige, i-undaeltlige selinlije-. liedekl

;

poolen Inj hft niannelje iii den regel donker, bij hel wijtje niee,-lal lirninrood. 0|i de dckseliildeu meer verspreid dan o|i liel

liaUscliild mei korle haartjes hekleed. Leiigle X - 10 min. lïy Olüeiuaul /on deze soorl ook eenmaal aangelrLirt.-n zijii.
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I)ruiii ol rnoiibruiii , liij het J altijd liclit roodbruin. Bovenzijde nndicht met gele of rocst-

kleiirige, ov:ile SL-luibjes bezet; de onderzijde en liet pysidiiini bij liet <? niet parelnioer-
glanzigc, draadvormige, bij liet 2 met ovale scbiibjes dichter bekleed. Dekscliilden met
enkele lluuwe l:ingsstrc|)en en enkele, verspreide, korte borstclharen. Lengte 8 -10 mm.
Niet inlaiidsL-li. Zij zon in Noonl-l'rankrijk bij Rijssel voorkomen . . . (praticola ülts.)

Klaiuv der aebtcrtar.-.en nabij liet uiteinde gespleten. Voorsclienen , vooral bij het J, met 3
ddidelijkc tanden. S|>rieteii in beide seksen 10-ledig. Kop en balsscliild sp.iarzaain niet korte,
naar ailuercn gerichte, grijze haartjes bedekt. Zwari; bij het ^ de dekschiUlen zvvartacluig,
donker k:istaiijebniiii , veelal ook roodbruin, bij bet S altijd licht roodbrnin; de bovenzijde
met kleine, eironde, granvve scluibjcs, vooral op de dckscliildeii, niet dicht bekleed; de
oinlerzijde en het pygidiuin meestal dichter, grijs ot' blaiiwachtig-parelmoerglanzig bcschnbd.
Sprieten bij het J" doiikerbrniii, bij het ? roodachtig. Pooteii bij liet <? lang" en Ibrscli;

gewoonlijk zwart, zeldzamer bruin, met verspreide, blanwathtige schnbjes; bij het $ korter
en minder lorscli, altijd licht roodbruin. Dekschilden tnsscheii de schnbjes met enkele, in

rijen staande, zeer korte, wiiachtige borstelhaartjcs. Lengte 7 -yj mm. Verbreid en op
sommige plaatsen niet zeldzaam in gras, op heesters, struiken, bloemen, .Spiraea's, Umbelli-
i'ereii, elzen en wilgen; jnni en juli. (argeiitea Oliv., |)iilvenilema 111.) i. phiiaathus l'iissl.

X. Tribus Cetoniini.

25. Ox.vtli.vrea \Julsant

Spiicloi lo-Av/^"-, kort, met lan^i^7iierpi^-eironde
, ykdixe knots. Clypcus lang, vut

na,s;cnoeg parallcle zijrandcn ; de voor/weken a/gerond, de voorrand uitgebogen. De
hnitcnlob der voorkakcn onbeivegelijk , vrij kort, aan den omtrek dicht gehaard , de
binncnlob aan den binnenrand dicht behaard. Kaaktasters vrij lang; het eindlid smal

,

li^'KK gestrekt. Onderlip iets langer dan breed , naar de basis versmald , twcelobbig ; de
tastergroeven , op de ondervlakte der kin, zoo breed, dat de eerste twee, zeer korte,

leedjes der liptasters daarin geheel ingelegd kunnen xvorden ; eindlid der liptasters

lang, cylindcrvormig, iets dikker dan de eerste twee leedjes. Halsschild verspreid be-

stippeld
,
glanzig; evenals, nagenoeg altijd, de dekschilden , met witte vlekjes ; hoogstens

spaarzaam behaard; met gladde , nauwelijks verheven middcllijn. Schildje naar achteren
scherp toegespitst. Dekschilden aan de zijden diep uitgcrand, de discoidale indruk met
duléclstrepen. Achterlijf met 6 duidelijke sterniten. Me.<:osternum , tusschen de middel-
coxae, als eene breede, iets gewelfde plaat, zvier breed afgeronde, verheven gerande
top slechts weinig boven de coxae uitsteekt. Voorschenen in beide seksen aan den buiten-

rand met t7vce tanden en eene eindspoor. Middel- en achtcrschenen met tivee eindsporcn.

7'op der achtcrschenen naar buiten ytandig, of diep tzveemaal uitgebogen. Tarsen slank.

Bovenzijde van hei lichaam donker , ivit gevlekt en nagenoeg altijd behaard. Bij het <?

de tarsen iets meer gestrekt dan bij het ? ; het achterlijf over het midden met een

flauwcn langsindruk.

Van de 5 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, met gcringen bronzigen ot" groenacbtigen weerschijn, glanzig; de bovenzijde met
dunne, opgerichte, witte beharing. Halsschild meer ot' minder verspreid-, liier en daar wat
dichter bestippeld, met (1 witte vlekjes in 2 langsrijen geplaatst, en met de aanduiding; van
eene onbestippelde, verheven langslijn. Schildje grootendeels onbestippeld. Dekschilden op
de acliterheirt, langs den naail, ecnigszins ingedrukt; met rijen van elliptische ot' ovale,
van achteren open, stippels, welke over het midden in drie dnbbelstrepen uitloopcii; de
tusschenruimten gewoon, verspreid bestippeld. Pygidinm met halvemaaiivormige stippels

meer ol' minder dicht bezet; onregelmatig wit gevlekt. Sterniten aan de zijden wit gevlekt,
de eerste 4 bij het $ met eene ronde , witte middenvick. Aciiterschenen 'bij liet ^ aan het
iiiteiiide, naar binnen, tandvormig verbreed. Lengte 9—13 mm. ISij Roermond en in liet

Zuidelijk gedeelte van Limburg, op sommige plaatsen, vrij gemeen; ook bij lireda. In lielgië,

in de Rijnprov. en in Westl'alen verbreid. Op S pi raca's, rozen en andere plaiuen; zij vreten
o. a. de meeldraden en stampers iiit de bloemen en kunnen daardoor schadelijk worden.
De larven worden soms door compost in broeibakken overgebracht, waardocjr zij op die
lilaatsen, zooals o. a. in de omstreken van Gent in Belgii;, in buitengewoon aantal ver-
schijnen i). De geheele ontwikkeling werd door Schiwirof en Xambcti beschreven.

(sticticü L.) t.funesta Poda.

I) Wrlllchl 7.ijn exiMUlilareri, bij Amslcnlaiii in .li'ii lluin; (.•niriKiu, aldus aanp-vuml.
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Kpiconietis Ituim.

(T ru |)i 11 Cl ia Muls.)

/)// x<^niis ondcrschc'uit zic/i 7'an O xy / Jiy r t: a , chnndal de voorsilu-neii aan <lcn

buitenrand ylandi,if zijn; ook is hei halsseliild dieht heslippeld en , vooral bij het i,

dieht behaard, vrij dof, zonder witte vlekjes, met kiclvorniix verheven middellijn.

Ifalsschild al of niet aan weerszijden , vóór het midden , met twee kleine spiey;eh<lekken.

Bovenzijde sterk , vooral aan de zijden dieht en aldaar vlokkii^ , behaard. Aehtersehenen

in beide seksen met 2 eindsporen. Bij het <i het achterlijf al of niet met een lanxsindriik.

Van de 2 Riiropecsehe soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart of zwartliniin, eenkleiirig grijs of geelachtig beliaard. Dcl;scliildeii spaarzaam niet wiiic,

zciilzaincr gceladitigc, meestal eenigsziiis \\\ de breedte iiitgetrokkeii vlekken voorzien; de

lireede, uitgezakte zijvlek, achter het midden, uit 3 samenvloeiende sti|ivlekken beslaande;

bij ab. c. .tcmcula M61. ontbreken deze vlekken geheel ot' nagenoeg geheel. Cly|)eus van

voren sterk nitgerand, aan weerszijden met een lobvormigen, iets o|igerichtcn tand. Ilals-

scbild zonder spiegelvlekken. Dekschilden niet 5 dubhelsirepen , de al'wisselende binnenste

tusschenruiniten met boogsiippels; de bultige langsverhevenhcid, achter de schoudcrbuil , tot

aan bet uiteinde verloopend, slechts zwak aangeduid. Achterlijf bij het <? zonder laugsindruk.

Lengte 84— iij mm. Niet iulandscb. Deze soort zou in de Rijnprov. hij Crefeld gevangen

zijn. Vooral op gele Composieten als Taraxacum, Ilieraciuni enz. De larve is door

AV/(fw<;-«/ beschreven (Iiinelhi L., lonsa llurm.) (liiria Poda)

26. Cetoniii F. (Fig. 09).

meao?.i.

lim-misot.

episLmttut;

epim.irutat.

Sprieten ïodedig , kort, in beide seksen met even };roofe langwerpig-eironde knots.

Clypeus kort, met parallele zijden, van voren reeht afj^eknot of iets nitgerand. Voor-

kaken zwak geboitwd ; het buitenste, hoornaehtige gedeelte reeht , het vliezige binnengedcelle

overschrijdend ; de

jnaaltand vrij groot.

J)e buitenlob der

acliterkaken onbewe-

gelijk , vrij kort, in

een uitstekenden

,

soms haak'vormigen

tol> uitgetrokken

,

lang en dieht ge-

baard : de binnenlob

aan de binnenzijde

met korte borstelha-

ren bezet, aan den
top onbewapend {C.

a u r a td) , of in een,

meer of minder in

de beharing verbor-

gen, haak uitloopend.

Kaaktasters vrij

kort , het eindlid zoo

lang als de overige

leedjes te samen. Onderlip iets langer dan breed , naar voren iets verbreed , door eene

insnijding iweelobbig. Tastergroeven of de onderlip tot over het midden reikend ; de

liptasters, welke geheel in deze groeven kunnen ingelegd worden , kort; eindlid lang-

werpig-eirond , iets gebogen, soms iets verdikt. Halsschild iets of 'wat over de basis der

dekschilden grijpend, van af de liasis naar voren versmald, onbehaard , soms wit

gevlekt; aan de basis, vóór het schildje, nitgerand. Schildje groot, naar achteren

toegespitst , doch aan den top afgerond, aan lueerszijden met eene ondiepe groef , in

I ltuvi'ri/,i)di'.

1,. Ori,;.

II. Oiidïrzijilc.
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wf/ke zich de daartegen aansluitende rand der dekschilden aanlegt. Dekschilden aan de
zijden duidelijk uitgesneden

, jvaardoor de episternen en epimeren van den metatlwrax

,

alsook de -'e/dikte zijrand der plaalvormige achtercoxae duidelijk zichtbaar zijn {Fig.

69 / 1) ). Mesosternuin ^ tusschcn de middclcoxae , in eenc korte, stompe, soms eenigszins

knop~<'ormige , voortzetting uitstekend , 'welke met het metastcrnum in een zelfde vlak
ligt en daarmede als 7 7vare een geheel schijnt te vormen; meestal door cene gebogen
dwarslijn afgescheiden {Fig. 69 17). Poolen krachtig ontwikkeld, de dijen breed.

Voorschoten in beide seksen met 3 tanden aan den buitenrand , bij sommige tropische

soorten met 2 tanden bij het S en 3 bij het $. Achterschenen in het midden der buiten-

zijde met eene dwarslijst , ivelke soms in een tand uitloopt; aan de bifinenzijde langen
dicht bewimperd. Bovenzijde ïtan het lichaam meestal metaalglanzig , 'oeelal groen ; ge-

wooidijk kaal , soms dun en fijtt behaard en met zeer i'eranderlijke
, fijne , 7vitte vilt-

7'lek/es. Bij het i de tarsen iets langer dan bij het $ ; soms met een langsindruk over

den buik.

De larven zijn 7'eel dikker en korter dan die der mcikei'ers , 7i>aarop zij overigens

veel gelijken ; zij zijn naar voren geleidelijk versmald, met sterk afgerond achtereinde

;

vuil kaaskleurig, het uiteinde donker doorschemerend; de kop bijzonder klein , evenals

de poolen en de stigmata bruingeel ; kaken donkerbruin. Sprieten ^- ledig, het 4e lid

door eene insnoering schijnbaar gedeeld. Voorkaken ongelijk , de eene aan het uiteinde

3-, de andere 2-tandig, bij C. marmorata 4- en ^-tandig. Lichaam l>ehaard; het

zakvormige uiteinde op de onderzijde met een klein, smal veldje, omgeven door naar
achteren gerichte doorntjes. '/.ij leven deels in rottend hout , soms ook aan de wortels

van doode en, ''oli^ens Ratsehurg , zelfs van lej'ende boomen , in molm , bladaarde , deels

,

als ge7voonlijk indijferent gedulde gasten, in ?nierennestcn (vooral van Fo rmica rufa),
7vaar zij van plantenresten leveti. Zij blijven 3 tot 4 jaren in larventoestand , 7'e>poppen
meestal in het voorjaar, binnen een uit aarde en molm vervaardigde cocon, 7C'aaraan
allerlei plantenresten of andere overblijfselen uit de omgeving aankleven , en komen na
\ tot 3 maanden, in Mei, Juni of Juli , als kever te voorschijn. Het 7'erpoppen duurt
8 (i. 10 dagen. Het imago vindt men op de meest verschillende planten, 7vaar zij honig
uit de bloemen zuigeri , doch ook bloembladen en mecldraden afvreten ; ook treft men ze

aan uitvloeiende boomsappen
., zelfs aan sappige vruchten 2] en naar het schijnt ook 7vel

aan sappige galnoten ; bij druilig 7i'eder zitten zij 0>ibe7üe,i^elijk op bloemen en tusschen infio-

rescenties , zij houden zich alsdan als dood door de poolen in te trekken ; bij aanraking
scheiden zij een onaangenaam riekend -rockt af; bij zonneschijn vliegen zij snel op,

met gesloten dekschilden. — De larve van C. aurata is door de Haan en Ratzcbnrg

,

ook de pop door de Haan en de geheele ont7iHkkcling nog door Dufour; de lar7ie en
pop van cuprea door de Geer en Schiodte ; de lan^e en pop van marmorata
door Rösel , alsmede de larve door Bouché en Mulsant , en de larve van aeruginosa
door J'Visch en de Haan , alsook de pop nog door Frisch beschreven.

Van de 22 Furopeesche soorten komen 3 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

I McsostcriKilc voortzetting als ccii kogclvormigeii knop nitstcUcnd (Fig. 69 II), naar voren en
naar onderen steil afvallend, van liet metasterniini niet door ccn gebogen dwarslijn geschei-

den, liasis van liet lialsseliild over liet scliiMje lijn bewimperd. Hij bet $ liet aclucrlijl' niet

eene vlakke, meer of minder duidelijke iniddengroel'; de dekscbilden aan den topraiid,

naast den naadbock, uitgebogen (Siibgcii. Cctonia i. sp.). Oczc onder den naam van
„gouden tor" bekende soort is sterk metallisch gekleurd, op de onderzijde kopcrrond, op
de bovenzijde l'raai groen ol' gondgroen, niet zelden met koperklenrigen weerschijn, zelden
geheel vurig roodkoperklenrig (ab. c. \>urjmrata Heer, ciiprifidgciis .Muls.) 3). üovenzijdc
cenigszins, de kop altijd duidelijk bebaard. Cly|)ens met verdikten rand, van voren diiideiijk

I) In lir/.c ti^iiur \> <'i'ii i'ii iiiiiiiT iiii'1 si:li(Tp ((i'iiui'j: KL'l'''"lti'll(i ; wnl iiitT bij vcruissirij.' ;ils i'piiii. iiU'UU. :i;tiif;i-li;(:tld is, iiuti'l

vipi lil- vcTilikt.' /.ijniiiij diT a.liliTruiiac ; licl »'|iiiii. lu'-lat. i-ii Iti-l ciiisl. iiiftiit. iliufstril daarvinir pclf.'cki-tni zijii. Df
liissi;lii-ii liiilsscdiild fii (lcksi:hil(U'ii /iL-lillian* liovrilgcdrcllni van d(-' cpiiinTcii van den niosulliurax witrdrii v\cl st.IiimdiTldiidfii

(Mra jiu la<') fït'iiaaind.

2} iUticma lloK vtTtlifIdl dal «fjinidrii lorren» {l'.rlitniil fl»ri(ohl) scliadtdijk waren in ananas- en druiveiikassen, waar /ij

zich aan de/e rijpe vrui^liten te (;iied deden.

3) In /uidi>lijkei streken v.an F.nri>|ia kuiiien nog vele andere Lleiir-aberratieiï voor.
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iiiticriiiul en iiiccr iipscriclit. II^ilssclnK! in het niicUIen verspreid-, :K\n ile zijden diclner,

"rover en meer rimpelig licsüppeld. Uelcschilden viij dicht met gelialveerde navelstippcls

hczct; met twee, minstens van achteren, meer ol' minder diiidelijUc langsribhcn over het

midden, en met duidelijke, veelal talrijke, lijn wit viltig behaarde dwarsvlekjes, van welke

eene smalle, liandvormige dwarsvlek achter het midden vooral in 't oog valt; hij het <J langer-,

hij het S korter, witachtig, dini hcliaard. Sternitcn ongcvlekt ol' aan weerszijden van de hasis

met kleine witte vlekjes. 1'Vgiilium dicht du-arsrinipelig, met 2, zeldzamer 4 kleine, witte vlekjes;

hij hei $ aan het uiteinde met een grocTje. Middel- en aciucrschenen met een spitsen midden-

tand. Mannetjes hij welke de bovenzijde, vooral de dckscliilden , opvallend lang behaard

zijn werden als piUffcra Muls. gednid." Lengte 15—21 mm. Gemeen op allerlei bloeiende

planten als: Spiraea's, Sambiicus, Crataegiis, Corniis sangninca, linden, rozen,

Rnbns, distels enz.; ook wel aan uitvloeiende boomsappen. De larven in vermolmd hout

van bolle boonien o.a. van wilgen, ook in bladaarde; liet voorkomen in de nesten van Form ica

berust in den regel o|) eene verwisseling met cnprea, ofschoon volgens iraxmami zidks

toch bij uitzondering plaats vindt '• aurata L.

Mesosternale voortzetting vlak, naar voren verbreed, door eene gebogen dwarslijn van het ineta-

stermim afgescheiden, liasis van het halsscliild niet hewimperd. Clypeus reclic afgeknot of slechts

de opgerichte rand in het midden uitgerand (Sub-gen. P o t o s i a Muls.). Bovenzijde niet behaard. 2

De scheriïkantige randlijn van het lialsschild loopt tot aan den voorrand onafgebroken,

duidelijk door. Achterlijf bij liet ^ zonder indridc over het midden S

De scherpkantigc randlijn van liet lialsschild verliest zich nabij den voorraml. Achterlijf bij

het <? met een duidelijken indruk over het midden (1'a c h n o tosi a Reitt.). Deze sooi-t is veel

grooter en plomper dan aiirata. Onderzijde en vooral de nictathorax meer of minder

donker, groenachtig-bronsklenrig, de bovenzijde donker bnuii-bronskleurig, sterk glanzig.

Clypeus van voren nagenoeg recht afgeknot en ccnigsziiis opgericht. Malsschiid over het

midden uiterst lijn en verspreid-, aan de zijden dichter en grover (met halvemaan-vormige

stippels) bestippeld; met enkele witte vlekjes. Dckscliilden met talrijke, kleine, dunne, iets

"ccolfde, witte vlekjes, welke op de voor en achterzijde van een discoidalen indruk dichter

op'eenstaan; een dezer vlekjes is /" -vormig gebogen; in dien indruk en langs den zijrand

bevinden zich halvemaan-vormige stippels of gehalveerde navelsiippcls. 1'ygidium diclit dwarsrim-

pelig, met witte schubvlekies.'steriinm en onderzijde der voorcoxae, alsook de dijen, dicht

geef behaard; sterniten aan weerszijden niet een geelaclitigen haarbundel en gewoonlijk met

twee rijen witte dwarsvlekjes. Mesosternale voortzetting sterk verbreed, vlak, glad, van

voren afgerond. Middel- en acliterschenen, nabij het midden, met eene kleine, schuine

lijst. Achterlijl' bij het ^ met een vlakken langsindndi. Lengte 21—24. """• '" ^'^<- miJ'len

van den z<imcr, vooral aan uitvloeiende sappen van eiken cu wilgen. De larve in ver-

molmd hout dezer boomen; ook in kersenboomen, en, volgens ll'asmanit^ bij uitzondering

in mierenncsten. Uitsluitend gevangen bij Brammen en Wageningen, alsook bij Rlicdcroord

op aiianaskassen. In Westfalen en in de Rijnprov. bij Crefeld en Diisseldorf. In België bij

Yvüir zou eene zwarte aberratie gevangen zijn 3- marmorata F.

,
Dckscliilden vrij dicht met groote, halvemaan-vormige stippels of gehalveerde iiavelstippcis bezet;

achter het midden, nabij den naad, met een incer of minder duidelijken langsiiulruk, welke in

den regel dichter en sterker, gedeeltelijk langsstrepig , bestippeld is. Ouder- en bovenzijde^

meestal wit gevlekt. Schenen met eene witte knievlek. Pygidium dicht eii tamelijk grof

dwarsrimpelig'; gewoonlijk wit gevlekt; bij beide seksen gewo(ni. De opgebogen voorrand

van den clypeus in het midden duidelijk uitgerand. De zijrand van het lialsschild in bet

midden of van achteren brecder dan vaii voren gerand. Deze zeer veranderlijke soort komt

in ons gebied slechts onder ién vorm i) voor, bij welke de dekschilden van witte dwar.s-

vlekken en gewoonlijk ook het lialsschild, naast den zijrand, van minder duidelijke witte

vlekjes voorzien is; soms zijn de witte vlekjes weinig ontwikkeld of ontbreken geheel

(ab. c. 'obscnra And.); deze heeft den habitus en gemiddeld ook de grootte vau au rata.

Bovenzijde cdijl'groen , de onderzijde en soms ook de bovenzijde met roodkoperklcnrigen of

purperachtigen schijn, lialsschild over het midden dan eens meer verspreid-, dan eens dichter

bcstipiicld. Mesosternale voortzetting lijn, doch duidelijk bestippeld, van voren, op het

afvallende gedeelte, dicht behaard. Achterrand der achterdijen hewimperd. Sterniten meestal

aan weerszijden met eene witte vlek. Lengte 14J— i8mm. Niet zeldzaam in de diluviale

streken op allerlei bloeiende planten. De larven en poppen veelvuldig bij Formica riifa

en pratcnsis, volgens IFasmaini bij uitzondering ook bij Formica sanguinea en

Lasius fuliginosus, gewoonlijk diep in het nest; volgens Sajti leven zij ook in mcst-

hoopen. Geheel ongevlekte exemplaren zag. ik nog niet uit Nederland; deze komen, naar

het schijnt, in Westfalen voor (aenca Gylh., Iloricola llerbst) 2. cupre* F.

t) In Ziiicli'hjk en ()cj.slulijk Eiir.i|i;i i'ii vuunil iii cli' Alpvu küinl ecu rjs mcliill

brslipiii'ld, pi-li".-l üf .lapi-iuii-K p.-lipcl üiiBeïl.'kl. /.i'.T ïcraniiurlijk lil kli-iir i-ii

ook ond.reckl di- kiiii-ilirk. Vulsens den Cal. Cul. Kur. v. Ihijdcn . IWilUr en We

1, V. v.i„i-,
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Dcksohildcn verspreid, zeer lijn, bijna onmerkbaar, bcstippeld, zonder langsindrnk nabij den

naad. Onder- en bovenzijde zonder witte vlekjes. Schenen zonder knieviek. Pvi;idinni lijn

dwars-rimpelig, bij liet S niet twee langsindriikkcn en daannssclicn bnltig. De opgebogeii

voorrand van den clypens niet iiitgerand. llalsscbild in bet midden van den voorrand iets

bultig opgericht (Cct on i se hem a keitt.). De grootste soort van het genns, breed en i>lomp;

licht gondgroen , eenkleurig 1), sterk glanzig; pooten, met de tarscn, eveneens groen. Hals-

schild in het midden glad, aan de zijden lijn bestippcld. Schildje glad. On<ierzijde zeer dun

en lijn behaard, slechts de voorzijde der voorcoxac, de voordijen, benevens de acluerrand

van liet laatste sternict, ten minste aan weerszijden, dicht opstaande behaard. I-engte 23— 27
mm. In geheel Dnitschland, over het algemeen zeldzaam, vooral in den nazomer; zij leeft

hoofdzakelijk op eiken, aan uitvloeiende sappen en houdt zicli hoog in de boomen op, o.a.

ook op de bloesem van linden; de larve in molm van oude eiken, naar het schijnt in het

uiteinde der stammen en dikke takken. Niet inlandscli.

(^speciosissima Scop.) (aeruginosa Drury)

XI. Tribus Val gin' i.

'27. Yiili^us Scriba.

Sprieten \Q-ledig, kort, met dikke, eironde knots. De kleine, smalle kop op de

onderzijde van het halsschild in eene uitholling terugtrekbaar ; deze uitholling wordt
zijdelings door uitstekende randen , 'van achteren door de voorcoxac begrensd. Clypeus

zouder verdikten rand, aan weerzijdeti vóór de oogen met eene uitranding ; ook van
voren Jlamv uitgcrand. Oogen van eene korte voorhoofds-lijst doorsneden. Voorkaken

van botten niet zichtbaar, zeer klein, ledcrachtig ; alleen het kamvvlak hoornachtig.

Achterkaaks-lobben ledcrachtig, de binnenste smal, beivimperd ; de buitenste eenigszins

eivormig , aan het uiteinde lang gebaard. Kin iets langer dan breed , door eene insnij-

ding aan den top in ticee kleine, smalle lobben gedeeld. Tasters kort ; met groote, eironde

cindleedjes. Halsschild smaller dan de dekschilden , niet vast tegen de dekschildeti aan-

sluitend. Dekschilden aan den buitenrand zonder insnijding , tot aan den naadhoek
aaneensluitend; verkort , in rust het groote pygidium en propygidium geheel onbedekt

latend. Alesosternum gewoon afhellend. Sterniten niet vergroeid. Achtercoxac ver van
elkaar vertnijderd. Voorschenen aan den buitenrand tnet 5 tanden , van welke de eerste

,

derde en vijfde grooter zijn. Schenen in het midden iets verdikt, aan de Iniitenzijde

met een tandje. Tarsen lang, het ie lid der achtertarseti zoo lang als de volgende 3
leedjes te zamen. Klauwen gewoon, ei'en lang. Pygidium bij het % met eene rechte,

doornachtige voortzetting , 7velke op de bo-ocnzijdc , aan weerszijden
,
gezaagd is.

De ecnige Ruropeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart of bruinzwart, zwart en wit bcschubd. Halsschild met grof gekorven, opgerichten zijrand;

onell'en , op de voorhelft met eene ondiepe langsgrocf, welke aan weerszijden door eene

scherpe langskiel begrensd wordt; dicht beschubd, over het midden zwart, aan de zijden

wit en zwart. Dekschilden te zamen breed en vlak ingedrukt, met 5 langsstrcpcn , grooten-

dccls dicht zwart beschubd; de basis, eene gebogen dwarsvlek ovlt het midden en een

kleiner vlekje aan het uiteinde wit beschubd. Pooten vrij dicht wit beschubd. Bij liet <f

de onderzijde vrij dicht-, liet pygidium en pro|)ygidinm zeer dicht wit beschubd; eene vlek

aan weerszijden van het nietasternum-, op het propygidium twee kleine, nagenoeg samen-
stootende dwarsvlckjcs aan den acluerrand en twee ronde vlekken aan de basis van het

pygidium zwart; achtercoxae nagenoeg zwart, liet $ in den regel minder dicht beschubd,
de witte scinibjes op ouder- en bovenzijde spaarzamer, zooiiat de kleur van het lichaam

grootcndeels zwart is. Lengte 7—8i mm. Verbreid, doch over het algemeen zeldzaam. In

oude holle wilgen, elzen, vrucht- en andere loofboomen; ook aan uitvloeiende boomsappen

,

zelden op bloemen. Zij verschijnt in het begin van Mei, de omwikkeling is gewoonlijk

dénjarig. De larve, welke door Mulsanc en J'erris beschreven is, leeft in paalwerk, hout-

stronken en in de wortels van zieke boomen; ook de pop werd door Pcn'i.t beschreven.

Deze soort verscheen jaren achtereen, in groot aantal, in een schoolgebouw te Wageningeu

;

ook werd zij in aantal aan een stuk aangespoeld hout op het strand te Scheveuingeu aan-

'getrolVen 1. hemipterus ]..

1) In Oust-F.uriijta koint-n iifin|.I:iriii vmtr, wi'lki- [lurju-rruuil uf dt-'t-ls blauwgroen uf blauw ^ijii.
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XII. Trilnis Trichiini.

28. Osniodcniia Servillc (Fig. 70).

S/rtc/i// loVcv/^'', /-'or/ en dik; met kleine, ^-l'/ad/'x'e knots. Ko(> niet in het lials-

schild teruj^trekbaar. Oogen slechts van eene korte 7'oorhoofds-lijst doorsneden. Voorkaken
zeer klein , Tan boven jiict zichtbaar. Binncnlob der
achterkaken hoornachtig

.,
tnct haakvormigen top ; de

biiitcnlob eveneens hoornachtig , zeer kort, driehoekig

,

aan het uiteinde niet een naar binnen gcrichten , scherpen

tand, vrij lang gebaard Kin langer dan breed, van
voren nitgeratid ; aan iceerszijden met eene la)igwerpige

,

diepe tastergroef. Halsschild smaller dan de dekschilden.

Schildje lang driehoekig toegespitst. Dekschilden aan. het

uiteinde elk afzonderlijk breed afgerond; in rust alle

tergiten , behalve het groote pygidium , bedekkend. Mcso-
sterniim gewoon , afhellend. Achterco.rae dicht aaneen-
staande Sternitcn van het achterlijf niet 7'ergroeid.

Poolen krachtig ontwikkeld ; voorschenen met 3 tanden
..|.,

-f
aan den buitenrand; achterschenen op den achterkant
met twee tandjes , van welke de bovenste soms weinig
duidelijk is. Tarsen korter dan de schenen ; eerste lid

der achtertarscn weinig of niet langer dan het volgende. Bij het ê het voorhoofd en
de clypeus uitgehold, met bultig verheven zijrand boven de inplanting der sprieten en
kantig opgerichten voorrand; pygidium sterk gewelfd; poolen plomper, de voorschenen
met stompe tanden; de voortarsen verdikt, de eerste 4 leedjes aan het uiteinde, naar
binnen , doornaehtig uitgetrokken , met sterk gebogen klauwen. Bij het 5 de kop van
voren slechts weinig , de zijranden weinig of niet opgericht , op het midden iets bultig

;

pygidium zeer vlak ge-welfd; de tanden der voorschenen zeer scherp.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Doiikcrliniin , broiisgluiizii;; bovenzijde onlielKKird, onderzijde Uor: en lijn licli.inrd. Ihls-

scliild bij liet $ breedcr d:in bij liec J, vi'nir liet midden, ccnigszins lioekig, verbreed; :un

weerszijden van de li.isis nitgerand, de acbterbneken daardoor uitstekciui; camelijl; verspreid-,

bij bet % naar de zijden dicbt rimpelig bestippeld, niet eene langsgroel' over bet midden,
welke bij bet $ dieper is en door twee o|igericlire kamen, bij liet % sleehts door twee
kleine bnlties nabij den voortand begrensd is; aan weerszijden van de langsgrocl'van voren
bij het $ nog niet een iiidrnk. Dekschilden dicbt en tamelijk lijn rimpelig bestippeld, bij

het 9 lijiier dan bij het $. Ook is de kop hij liet ? veel grover (dicht rimpelig) bestippeld

dan bij het $. Bij het $ de bnik breed ingedrukt, kort en lijn behaard; bij het 1
gewelid, glanziger en onduidelijk bebaaril. Lengte 26— .'s;, mm. Op verscbillendc lool'boomen,
hoofdzakelijk op wilgen, docli ook aan eiken, linden, beuken, berken en vrueluboonien

,

in welker rottende stammen de larve leeft. In het najaar kruipen de larven in de niet bout-

molm vermengde aarde aan den voet of op den bodem van sterk uitgcboldc stammen, om
te vcrpoppen; in Mei komt bet imago te voorschijn. De larve werd door Drümpcbnttiv.i

,

Sturm , Schiödte en Erichsan beschreven. Deze soort werd meermalen in de (niisireken van
Maastricht gevangen; ook bij Wclil (Celderland), Zutphcn en eenmaal, een vertrapt exem-
plaar, bij den (laag. In België bij Hasselt, Maeseyck enz.; ook in VVestlalcn en in de Rijn-

prov. bij Aken, Cleef, Crel'eld en Diisscidorf. De kever verspreid eene eigenaardige lucht

van juclulcder 1. eremita Scop.

29. Gnorimus Sti vil

Sprieten \o-ledig, vrij dun: met smalle, lang'werpige ,2,-bladige knots. .Achterkaaks-

lobben zonder haken of tanden aan het uiteinde; de buitenlob hoornachtig , langgebaard.
Kin breedcr dan lang, diep uitgerand , aan weerszijden , ver naar voren, met eene

kleine , loeinig diepe tastergroef. Eindlid der kaaktasters iets gebogen , zoo lang als de

3 voorafgaanile leedjes te samen; dat der liptasters langwerpig-eirond. Bovenzijde van
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het lichaam onbehaard , onderzijde en 't'ooral hel sterntim en de onderzijde der voordijen

behaard. Cl\f>eus vierhoekig , met opgerichten buitenrand. Oogen van eene korte voor-

hoofdslijst doorsneden. Ilalsschild smaller dan de dekschilden. Schildje kort driehoekig

,

afgerond. Dekschilden in rust het pygidium onbedekt latend. Voorschenen met eene eind-

spoor en t7c>ee tanden aan den buitenrand. Achterschenen op den achterkant met een

tandvormig uitsteeksel. Eerste lid der voortarsen recht , geicoon , korter dan de eindspoor der

schenen. Bij het S de tniddelschenen sterk gekromd en naar het uiteinde eenigszins

verbreed; de eerste 4 tarsleedjes aan het uiteinde, op de onderzijde, met een haarbundel

;

tanden der voorschenen gewoonlijk iets korter dan , doch e-en scherp als bij het ?

,

soms echter nvinig ontwikkeld en stomper ; pygidium aan het uiteinde nagenoeg zonder

,

bij het ï met twee krachtige builen ; buik in de lengte ingedrukt, bij het J ge-welfd

;

clypeus van voren sterker opgericht. — De larve enpop van G. no bil is zijn door Rüsel,

die van var ia bil is door Perris en de lari>e nog door Fowler beschrei'cn.

Van de 5 Europeesche soorten komen i in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

Geliccl zwart, weinig glanzig; de cicl;scliiliicn liij onnitgekleurdc exemplaren gcliccl of gedeeltelijk

roodbriiinacluig. Halsscliild dicht bcstipiield, langs den zijrand rimpelig; over liet midden
met eene eenigszins gladde middenlijn; meestal in de acluerlioeken , zelden in de voorluiekcn

met een klein wit vlekje. Dckscliiliien zeer llauw gestreept, diclit liestippeld en Icdcraclitig

rimpelig, elk met 3 tot 5 (meestal 4) witte ol" gcelaclitige stipvlekjcs, welke door meerdere
of mindere uitbreiding en door inecnvlocien eene zeer onregelmatige, wit- of geelachtige

viltvlek vormen (ab. c. lleydcnn ücckersj; deze vlek breidt zich soms naar het uiteinde,

het schildje en de schouders meer ol' minder uit, zell's kunnen de dekschilden voor \ wit
viltig zijn; tegelijkertijd is de vlek in den achterhoek van het lialsschild grootcr. Zijden van
achterlijf en jiygidiuni gewoonlijk ook wit gevlekt. Sternum en onderzijde der voordijen bij

het $ lang, liij liet S kort grijs behaard; ook bet uiteinde van het acluerlijf bij het $
kort, lijn grijs behaard. Oe toprand van bet pygidium, op de onderzijde, bij het $ nagenoeg
half-cirkelvormig, zeldzamer in het midden vlak uitgerand en iets ingedrukt. I.engic

18— 22 mm. In het begin van den zomer aan eiken- en andere boomstammen, meestal in den
molm dezer boomen; zelden op inllorcscenties, o. a. op vlier. Volgens Miil.'tanl komt zij

's avonds te voorschijn, volgens anderen vliegt zij bij zonneschijn en loopt dan ook over bloe-

men en bladen rond. De larve leeft in molm van elzen, eiken, tamme kastanjes enz. Niet
inlandsch. Ik zag verscheidene exemplaren uit de Belgische prov. Limburg (Maaseyck, Gcnck,
Hasselt CU Ridderborn), waar zij, naar bet schijnt, bij zonsopgang in de heide rondvliegt.

Ook in Oldenburg, Westfalen en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Diisseldorf.

(v a r i a b i 1 i s I..)

liovcnzijdc metallisch groen, glanzig, gewoonlijk (in eene bepaalde richting gezien) met rood-
koiierkleurigen weerschijn; onderzijde roodkoperkleurig. Halsschild zeer dicht bestippeld,

langs den zijrand lijn korrelig; over bet midden met eene lijne langsgruef; soms aan weers-
zijden, vóór bet midden, met een klein, geelwit stipje. Dekschilden sterk dwarsrimpelig; met
enkele smalle, witte vlekjes, vooral op het midden. Pygidiiun lijn dwarsrinijjelig, meer of
minder wit gevlekt. Zijrand van het achterlijf veelal wit gevlekt. Bij het (? de achterschenen
naar het uiteinde, naar binnen, eenigszins verbreed en verdikt; de onderzijde langer geel-

grijs behaard. Lengte 15—18 mm. Van Mei tot Juli op inllorcscenties van Samhuciis,
Spiraea, Cornus sanguinea en U m b cll i fercn; ook wel op rozen, soms aan uit-

vloeiende boomsappen; zij vliegt, evenals de Cetonia's, in den zonneschijn op. Verbreid,
doch niet algemeen, in de grensprovincien en Utrecht; ook eenmaal bij Delfi, vrij gemeen
in Ziiid-Limburg. De larve in den molm van verschillende boomen, o. a. van vrnchtboomen.

1. nobilis L.

:?0. Trichiiis F.

.Sprieten 1 o-ledig , kort, met eivormige knots. Clypeus naar voren iets versmald,
de voorrand uitgebogen. Oogen vrij j;root , half kogeh'ormig uitpuilend , 7Hin eene korte

voorhoofds-lijst doorsneden. Achterkaaks-lobben zonder hoornhakcn. Eindlid der tasters

eenigszins cylinderi'Ormig , aan den top afgeknot. Kin langwerpig , smal, door eene
insnijding in twee lobben gedeeld ; jiabij het uiteinde, aan den zijrand, ?net tamelijk
brcede tastergroevcn. Halsschild smaller dan de dekschilden. Poolen vrij lang; voor-

schenen aan den buitenrand met t-wec tanden ; achterschenen achter het midden met
eene dwarslijst ; middclscheneii in beide seksen gelijk, hetzij met de gc7Vonc dwarslijst
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achter het midden , of deze loopt aan den binnenkant in een meer of minder scherpen

,

doornachtigen tand uit. Eerste voortarse?i-lid j^^ebogcn en naar buiten iets tiit^t^etrokken
,

bij het i ian^^er , bij het S korter dan de eindspoor der schenen. Het ^eheele lichaam
,

behalve de dekschilden t^die slechts enkele korte haartjes vertoonen^ , meer of minder

lang , vlokkig behaard. Zwart, de dekschilden geel met drie sioarte dwarsbanden , van ïcelke

de voorste veelal alleen aan den schouder is aangeduid. Bij het i de voorschenen

smaller dan bij het 9, de tanden kleiner en meer afoaarts gericht ; achtertarsen langer

dan de schenen, bij het ? ongeveer roen lang. Merkivaardig is, dat bij de wijfjes

meestal het midden van het halsschild afgeschoren is , wat een ge^'olg is van hei afbijten

met de voorkaken tijdens de paring, 7vanneer het $ op het ? zit ; de bctcekenis daarvan

is niet bekend. — De soorten leven op injloresccnties ; de larven in vermolmd hout van

loofboomen, o. a. van elzen en berken. — De larve van T. fasciatus is door Nörd-

linger, de larve en pop 'ran gallicns door Perris beschreven.

Van de 5 Europeeschc soorten komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

1 Di; dwarslijst, voorbij het inuiikii, o|) de boveiizijJc lier iniiiilclschcncii, n;iu ilcii binneiil;;iiu,

in een "meer of iiiiiuler scherpen, doornachtigcn t;uul uitloopemi. Pvgiiüuni bij het $ aan

liet nitcindc duidelijk nitgerand, aan weerszijden van de nitrandini; ccnigs/.ins hoekig nit-

stekend. Anale sterniet niet nitgerand. De zwarte dwarsband langs de basis der dekschilden

meestal onafgebroken over liet schildje doorloopend, in welk geval de zwarte middenband

normaal (ab. c. succ'inctus F.) of sterk verkort is (ab. c. •i/;VH£"( RossiJ; bij ab. c. ifK/6'//rtr(>

Kr. is de bavaalband breeder en in bet midden (bij het sciiildje) driehoekig uitgetrokken;

zelden stoot de achterhoek van de scntellair-vlek met den voorhoek van den zwarten mid-

denband samen. Hij ab. c. interruptits Muls. is de zwarte basaalband onderbroken en bestaat

uit afzonderlijke,' gedeeltelijk inecnvloeiende vlekjes; bij deze is de niiddenband normaal

Qnulgans Rossi), of verkort, met eene afzonderlijke stip van hmwm (^Fahricn Rossi), of

wel gewoon, doch sterk verkort (^'abruptus Rossi). Bij ab. c. *ilnbuis Mnis. is de zwarte

basaalbaiul tot eene schondervlek gereduceerd; bij deze hangt de zwarte middenband aan de

zijden met den topband door eene breedc, zwarte verbinding samen Q'cummutatiis Rossi),

oi' begint de zwarte niiddenband naar binnen met eene kleine, afzonderlijke, zwarte stip

ijahhn-riatiis Muls., Erkhsonii Rossi), of wel is hij sterk verkort (*/;h/c/«'//hj Rossi). Nog

komen exemplaren voor, bij welke de zwarte kleur der dekschilden zich meer en meer

nitbreidt; bij ab. c. 'ilivisits Muls. bangt de zwarte middenband in het midden met den

topband samen 1). Bij ab. c. 'Beckersii Schilsky vloeien de twee achterste zwarte banden

tot eene grootc vlek ineen; daarbij blijft tnsscben deze en de doorloopende zwarte basaal-

band slechts eene smalle gele baiid over, welke aan weerszijden, nagenoeg tot aan bet

uiteinde, een lijnen tak uitzendt; naad en schildje zwart. Niet zelden ziet men bij exem-

plaren niet zwarte scboudervick eene roodbruinacluige vlek om bet schildje, welke zelden

zoozeer naar achteren verlengd is, dat zij met de zwarte vlek van ab. c. sa:tc-lluyis over-

eenstemt. Nog zijn exemplaren bekend, bij welke op den voorsten gelen dwarsband een

roodbruinen middenband is aangeduid. Beharing witgrauw of (vooral op het halsschild) geel.

Bij het J aan de zijden van bet halschild, tusscben de beharing, met (ab. c. *bimaculatus

Gebl.) of zonder geclachtig-wit bescluibd vlekje; veelal is de geheele zijrand wit beschnbd,

zelden nog bovendien aan weerszijden eene witte stip (ab.c. '/;//>K«cfrt<Ki Kr.) 2). Bij het r? de

buik zonder schnbvlekken; bij ab'. c. *sibiricus Reitt. daarentegen het voorlaatste sterniet met

twee kleine, geelwit bescbubde dwarsvlekkcn. Lengte 11J-— 14 mm. 's Zomers op bloeiende

U m bel 1 iferen, Spiraca's en andere inflorescenties. Deze, vooral in bergstrcken van

geheel Europa zeer gcmeene soort werd uitsluitend, in weinige exemplaren, bij Maastricht

en Vlodrop iii IJmburg gevangen. Ook in België (Vlicrmael, Canne) en in het aangrenzend

Duitsch gebied. De larve in verschillende boomsoorten 1. fasciatus I..

De dwarslijst, ver voorbij liet midden, op de bovenzijde der middelscbenen , niet tot een

scherpen tand verbreed. 1'ygidinm bij het 5 aan het uiteinde niet nitgerand. Dekschilden

zonder geheel doorloopendcn , zwarten basaalband. De wijfjes aan de zijden van het hals-

schild met geelaclitig-witte schnbvlekken, de manneijes niet; ook vertoonen de wijfjes eene

kleine, uit witte schubjes bestaande vlek aan de zijden van het metasternnm 2

1) lil I-Vnokrijk kumen huk kli'areii-abiTr.lies voor, bij Wfiki' o. a, ilc zwarlo iiiidilciiband iliMi naad Vülkoiuoii brrcikl

()ini/c)ii'(0(as Muls); of divi' vcrbrpedl Mi naar Vuren en naar builen en bereikt ioodoenJe di> seboiiderbuil, lerwijl liij

lieli aan de binneniijde naar aebleren lot nabij den naadlop verb-np;! (o(.;n;i(//.< Muls.). Noj; iijii buiten ons sebied exeiii-

plaren waarpenonien. blj welke de zwarte kleur der dekseliilden ioo£eer de overband lieell , dal up elk sb-ebls twee pe.e

vlekken aelUer elkaar voorbandiMi iljn li-iiiaculatlis Kr); van de/e Iwee kan nop de aeblersle pebeel onlbreken, terwijl

alleen een voorste pele baud overblijfl; bier loopt de aeblersle zwarte band lol aau den naad door {ltcilti:n Kr.).

i) Bij ab.c. linealiicollh Kr. uil Klein Aiit' bevinden zieb meerdere wille sli|i|,en nabij den lidilen iijraud.
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Alleen het voorlaatste stcriiict liij liet <J in liet midden der basis met een witacluig bcscluiliden,

gewoonlijk in twee vlekken yedeciden dwarsliand (bij nitzondciing bevinden zich kleine

witaclitige scbnbvlekjes aan weerszijden op de drie voorlaatste stcrniien, bij Arnhem); bij

ab. c. miiUreiilris Kr. ontbreekt de vlekkenband op het voo^laat^te stcrniei geheel of

nagenoeg geheel (hij Arnhem"). Pvyidiuni bij hei $ met een dorsalcn indruk voor het uiteinde;

het anale sterniet niet nitgerand. Dekschildcn geel, liet schildje, eene schondcrvlck, eeiie

afgekorte niiddcnband cii eene topvlek zwart 1); hij ab. c. siiturulis Ki. zijn de twee

achterste zwarte dwarsvlekken zoodanig versmolten dat, hetzij een enkel geel randvlekje

(bij Venlo), of wel twee kleine gele dwaisvickjcs (bij Rotterdam) ingesloten iilijven en

bovendien eene gele langsstreep langs den naad meer of minder ver doorloopt 2). Doorgaans

is deze soort iets smaller en minder plomp dan fasciatns. Lengte 10— I2i mm. Verbreid

door het geheelc land en op sommige plaatsen zeer gemeen ; ook in Ik-lgic op vele plaatsen,

en in de Rijnprov. o.a. bij Ncncnahr. Op Spiraea's, Vibnrnnni en Umbel I i fe ren. De
larve in eikenpalen en hout van verschillende hoornen 2. cosaceus Voet.

De vier voorlaatste stcniicen bij het ,? aan den voorrand met een breedcn, geelwit beschubden,

dwarsband. Pygidium bij het J gelijkmatig gewelfd; het anale stenliet aan weerszijden van

den toprand, in het midden, smal nitgerand. Overigens gelijkt deze soort zeer op rosaceus,
zoowel in habitus als in kleur, liij ab. c. hitcrmedius Muls. loopt de zwarte niiddenband

der dckscliilden tot aan den naad door; bij ab. c. bivittatus Muls. bereiken de twee achterste

dwarsbanden den zwarten naad; bij ab. c. apkalis Muls. loopt alleen de zwarte schoudervlek

als dwarsband tot aan den naad door: bij ab. c. i!entatust^h\\s is de zwarte schoudervlek naar

voren iii twee tanden verlengd 3). Lengte ii.l — 13 mm. Deze soort komt in Middel- en

Zuid-oostelijk Europa voor. Niet inlandsch. Ik bezit een exemplaar uit de Rijnprov. (St. (ïoar).

(abdoininalis anct., nee Münétr.) (gallicus lieer)

Sub-üitlc VII. STERNOXIA.

XLV. Familie BUPRESTIDAE.

Deze ouder

het harde liuidsUi

den naam van „Praclitkevcr.s" bekende insecten zijn zeer in 't oog vallend door

lei, de betrekkelijk korte pooten en de schitterende kleureniiracht, wat vooral

geldig is voor de vele tropische en zelfs ook voor tal van

Ziiid-lMiro|)eesclie soorten 4). — Lichaam meestal lang-

gestrekt, afgeplat en naar het uiteinde toegespitst, veelal

meer of minder cylindervorniig (b. v. Agrilus), zelden

kort en eenigszins driehoekig (Tracli y.s). Bovenzijde kaal,

of niet korte haartjes spaarzaam bezet, bij de Julodini
en Polycestini gewoonlijk meer of minder duidelijk

behaard. — Kop gewoonlijk diep in het Iial.sscliild verzonken,
bij uitzondering (.-\ |ihan is ti ei 11 i) ver uitstekend, waarbij

lic oogen op groaten afstand van den voorrand van liet

lialsscliild verwijderd zijn; de clyjieus met de mouddeclen
sums geheel op de onderzijde gelegen. - Sprieten over liet

algemeen kort, ii-ledig, o|) het ondergedeelte van het

voorhoofd , achter de voorkaken , in den regel in eene

grootere of kleinere groef ingeplant; bij uitzondering (A pli a-

nisticus) in groeven onder den kop inicgbaar; meestal

rcclit, soms na de eerste drie leedjes als gebroken (Cliry-
sobotliris Fig. 71 1); duidelijk naar binnen gezaagd, of

zwak kamvormig, in den regel van af liet 4e-, zeldzamer
van af het 6e- (Cy 1 i n dr om o rpli u s), het 7e- (Trac hys),
of wel van afliet Sie lid (A plian ist i cns). liij sommige
groepen bevinden zich op de sprierleedjes zintuig-iioriën;

deze zijn bij de Polycestini lieperkt tot een groefje o|i

<le bovenzijde naast de inplanting van elk volgend liil; bij

Hij i-.-ii niet t:ofd uilgrklfiinl i-xL'iii|,l;iiu- uit Viilktüiliiirf.' /ijii <1.- duiik.T.' (i\Vi^r.^baIlliL'n op de di-ksthildi-ii rooditniiri,

In /iiid-lMiro]ta kuiiu'ii klrurcii-abiTriilirs vuur. iiij wi-lkc fli- zwiirlc iiiiddriib:iiid uj. vtTscliilk'iide wijic met dfscliuudt-rvlck
i'ii iiii'l di-ii tupbaiid \er.*fiiij;d ih |:ili. c. titmtextts Kr. i'ii iutviTtijittia Kr.). Bij de Zuid-Kurujivescbc- :ih. c. umatiis (Iprin.

reiken de iwee Hclilerste zwarli* banden tut :inn den zwarten n»ad en bangen niee&lal samen.

In bet Halkan-scbiereiland kuinen nuji kbmren-aberratie» vuur, bij welke de twee aelilerste zwarte dwarsbanden niet elkaar
\er>mullen zijn. Icrwgl twee Kele vlekjes tliijiumtiilm Kr.l, uf .sl'ecbts een enkel geel vlekje (di/mrli/us Heyd.). uverblijven,
bij ab. c. I>it'iniilit.i Kr. zonder gele vlekjes.

Soinuiine soorten, vooral uit de trouiselie streken, zijn bijzonder prout en sebinercn met allerlei nielaalklenren; onze inlandsulie

soorten ziju doorgaans kleiner, doelt meestal eveneens met inetaalkloureii vourzien, ofselioou zij niet zoo zeer in 't oog vallen.
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lic liiluclini zijn ilczc i)|i lieidc zijden der Iccdjes verdeeld en door eene lijnc Ueliaring licdcUt; bij

Biiiiresus st:i;in deze poriën op de boven- en omlerzijdc der l;i;uste spriedeedjes tot kleine zintnig-

vclden beperUi, en bij Cliaico p b or;i zijn de laatste leedjcs over een groot deel der boven- en

onderzijde niet verspreide |)oriën bezet. Volgens Erichsoti, Biirmcister, Dii/niir eu /'frW.v zonden deze

poriën voor den rcnU dienen; v. A'/iWtvni'ff/c'r spreekt ook van een geboororgaan. — De nionddeelen zijn

klein, in den regel kort en inecngcdrongen 1). liovcnlip duidelijk (bij 11 u p res t is van voren vliezig),

gewocMilijk vierhoekig, afgerond, of meer of minder dnidelijk nitgerand, niet zelden twecdeelig.

Voorkaken kon en dik, veelal aan de binnenzijde diep nitgeliold. Aciiterkaken nit twee vliezige of

pcrkanientaelitigc loblien samengesteld, do buitenste grooter en aan bet uiteinde gebaard; de

binnenste smaller en eveneens gebaard, niet zelden sterk gereduceerd en nioeielijk te vinden. Kaak-

tasters 4-, liptasters -^-Icdig; betzij lang en dun, niet lang en dnn eindlid, of kort en dik, met

breed al'geknot eindlid. Tong gewoonlijk achter de Idn verborgen. Geen paraglossen. Kin verschillend

gevormd, breeder dan lang, de overige monddeelen, behalve de tasters, dikwerf geheel bedekkend.

Ilalsschild iinbewecgbaar, met de dekschildcn nagenoeg in eene vlucht gewelfd; volkomen tegen

de dekschildcn aanslnitend, wat meestal ook het geval is met den zijrand, welke niet den zijrand

der dekschildcn nagenoeg in ccnc doorloopende lijn ligt; bij C b rysobo tb ri s daarentegen is bet

halsschild cenigszins' van de dekschildcn afgescheiden; de acluerrand hetzij nagenoeg recht (Aii t h a xia),

of aan weerszijden diep uitgerand (C lu y sobo t h r is, Agrilns), met stimipc of rechte hoeken. -

Schildje hetzij klein, als een stipje (linprestis, C h alcopbora), of zeer breed (Pocci 1 o n o t a),

of drielioekig (A " t h a x i a) , of met breede basis en eene lange, lijne spits tiisschen de dekschildcn

(AgriUis); bij de niet in ons gebied vertegenwoordigde genera | nlodis en Acmaeodera en

vele zeer groote, schitterende tropische soorten, ontbreekt bet schildje. — De dekschildcn omvatten de

zijden van bet achterlijf, of liggen daar slechts op (Anthaxia); de randen zijn, vooral naar het

niteinde, bij sommige genera, gezaagd; de scnlptnnr is zeer verschillend.

Prosternmn van voren recht afgesneden, of vlak niigerand, ofwel naar voren van eene kiiiplaat

voorzien, welke een gedeelte van den mond bedekt (Agrihis). De uitholling of uitranding van bet

mcsosternnm, waarin de afgeplatte voortzetting van bet prosternum tnsschen de voorcoxac (de „borst-

stekel") vast ingelegd kan worden, doch niet daarin, door bet benedcnwaarts bewegen van den

prothorax, diep kan wegzinken, reikt, althans in de middellijn, tot aan het metastcnumi; het

mcsosternnni is daardoor geheel door midden gedeeld en slechts aan weerszijden als een smal gedeelte

zichtbaar CFig. 71 11); bij nitzondcring W(jrdt het soms door de zeer breede prostenialc voortzetting

geheel bedekt; bij de l'olyccstini en julodini reikt de prosternale voortzetting tot aan een smal

acdcelte van het mcsosternnm. Door deze inrichting missen de B n pre s t i da e het springvermogen als

[lij de Klateriilac. Episternen van het mctasternnm breed, meestal met driehoekige epimeren; de

epimeren ontbreken bij Cli rysobo tb ris en eenige A gr i his-soortcii. - Acbierlijf met 8 tergiten en

5 stcrniten; de eerste twee sierniten min of meer vergroeid, hetzij dat de afscheiding tnsscben beiden

slechts even aangednid is of geheel ontbreekt; zeer in 't oog vallend is nog de sclierpkantige,

omgeslagen randzoom, welke door den rand der dekschilden meer of minder bedekt is; achterlijf

slechts met 6 stigmata; bij enkele genera is de zijrand grof gezaagd, daar de achterhoeken der

ringen scherppnnng verlengd zijn. — Voor- en niiddelcoxae kogelvormig, met duidelijke trocban-

tinen; de achtercoxae bladachtig, op den achterrand gegroefd en in de rust de achterdijen

opnemend. Voorste coxaal-holten van achteren open. — De voorschenen bij het J' van I5n|irestis

aan het uiteinde met een baakvormig naar achter gericbten tand; bij Aphanisticus alle dijen

schijfvormig verbreed, tot opneming der schenen geschikt. Alle tarsen .5-ledig, in den regel ver-

breed, soms aan de onderzijde van een lobvormig aanhangsel voorzien. Klauwen niet getand, of

wel aan de basis duiiielijk getand of gespleten. - Uitwendige sexucelc verschillen kunnen nog zeer

verschillend zijn.

In de nervatnnr der meestal lichter of donkerder bruin, ook wel staalblauw gepigmenteerde 2)

vleugels zon, volgens ,/. liciltciibaclur, deze familie niet aan de Elateridae verwant zijn; toch is

volgens Roi;er in den vicugelbouw meer en meer een overgang door de Eucnemidae naar de

Elateridae waar te nemen. Volgens Heer worden de vleugels nagenoeg alleen in de lengte gevou-

wen, zoodat de vcna extcrno-niedia o|i de veiia niarginalis komt te liggen; toch wordt, volgens

J. Reiltciibachcr de vlengelpunt iets naar binnen gebogen. De eindcel van de vena scapularis is altijd

zeer smal, de terugloopciide aders convergeeren naar achteren, de straaladcrs zijn zwak aangeduid.

De vcna cubitalis vertoont altijd drie takken en is door eene dwarsader met de vena extenio-media

verbonden; de vena interno-média is gevorkt en beide takken zijn betzij vrij (J ulodis), of vcr-

eenigen zich weder tot eene cel (o. a. lUiiirestis en Ch a Ic o p h ora). De vcna analis is twee-deelig,

de voorste tak door eene dwarsader met de vena interno-media verbonden. — Inwendig bezitten

de lUiprestidae, evenals de Sca ra baeid ae, Inchtzakken als aanhaugels van het tracheenstelsel.

De kevers leven vooral op bloeiende Umbellifercn en Coni posi ten, waarvan zij het

stuifmeel schijnen te eten , of op de bladeren van heesters en boomen. Zij zwermen rond bij lellen

1) Bij hel iii Ni.iiw-H..ll.iinl vuurkom.'iide b'-""^ SliRiiiüJera Eschsih. e- :<- ii.oprwanlo genera is ile mond snuilvurmig

uilgetrukken en duur de leer groote kinplaal nagenoeg bedekt.

-) Süiuniige vleugels (b. v. van de /..-Ainerikaunstbe Luchronia gigantea L.) /ijri tra;ü nii-laalglanzig.
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zonncscliijii , over gevelde boomstanimen, lioutstapels en bloemen. Bij gevaar ontplooien zij snel de

vleugels en vliegen weg. Bij ruw weder trekken zij den koji in het lialsscliild terug, drukken de

sprieten en pooten tegen liet lichaam aan en laicn zich als dood neervallen. De wijfjes leggen hare

eieren in de reten van boomschors. — De larven wijken zeer at' van die der Elateridae; zij zijn

grootendecls week, vuilwit, wat in verband staat niet bet verblijf achter schors, in hout of wcckc
stcngeldeclen, waarin zij geslingerde gangen vreten, om aan het einde daarvan te vcrpoppen; de

larven der Elateridae (ïaarentegen zijn geheel hoornachtig, daar zij buiten de planten leven en

zich vrij verplaatsen kunnen. De larven der Buprestidae doen overigens aan die der boktorren

denken; zij zijn zeer lang gestrekt, cylindervonnig ol' plat gedrukt, met 12 ringen, van welke de

laatste hij Agrilus twee naar achteren gerichte, getande, hoornachiige stelen draagt. De eerste ring

van het borststuk is buitengewoon sterk ontwikkeld en vooral zeer breed, zoodat de rest van het

lichaam meer een staartvormig aanhangsel gelijkt; alleen de kop en de prothorax zijn met een hoorn-

plaat bedekt. De niet zeer groote kop kan geheel in den prothorax worden teruggetrokken en bezit

korte, maar krachtige voorkaken en zeer kleine achtcrkaken. Sprieten kort, 2—3-ledlg. Geen ocellen

zichtbaar. Pooten ontbreken, bij enkelen zijn zij door kleine, genavelde papillen vervangen. Het
uiteinde van het achterlijf vertoont een paar uitsteeksels, die eenigszins als naschuivers dienst doen.

De meeste larven leven in dood liont of in stengels, die van het gcnns Tr achy s mineeren in bladen;

slechts enkelen worden schadelijk aan gezonde hoornen. De poppen vertooncn altijd bijzonder lange

dekschilden. De kevers ktnnen door scherprandige, eivormige, vlieggaten te voorscliijn.

Zoowel door den larvenvorni, aNook door de ncrvatuur der vleugels, bij welke bijna geen

dwarsverbindingen voorkomen, naderen de Buprestidae tot de La m e 1 1 i co r n ia; ook is, evenals

hier, volgens lilaiidiaril de abdoniiuale-ganglienketen sterk geconcentreerd. Toch blijkt, door de

onderzoekingen van Hoger, aan verschillende B n p restiden-vleugels, dat, terwijl aan de ccnc zijde

deze familie groote verwantschap vertoont met de I.amc llicorn ia, aan de andere zijde, door de

wijzigingen in de ncrvatuur der vleugels, zij meer en meer tot de Tiiroscidae, Eucneniidae
en Elateridae nadert.

Ovei-xichl dei- Tribus.

1 De uitholling of uitranding van liet incsosteriuiin, waarin de voortzetting van liet prosternum
ingelegd wordt, reikt niet tot aan het metastemum. De zintuig-poricn op de sprietleedjes

tot een groetje beperkt i). Lichaam meestal duidelijk behaard 2) I. Polycestini.

De groefvormigc iiitliolling van het mesosternum reikt, althans in de middellijii, tot aan het

mctasteriium; het mesosternum daardoor geheel middendoor gedeeld; ook wordt het soms
door de zeer breede prosieruale voortzetting geheel bedekt. Bovenzijde hoogstens met korte

haartjes spaarzaam bezet 2

2 Kop gclieel of bijna tot aan de oogen in liet halsschild teruggetrokken 3

Kop ver uitstekende, de oogen op grooten afstand van den voorrand van liet halsschild

verwijderd. De clypeus, benevens de S|)rietwortel, op de onderzijde van den kop gericht.

IV. Aphanisticini.

3 Achtercoxae naar binnen meer of minder verbreed, naar buiten versmald; de achterrand schuin

naar buiten gericht Klauwen niet getand 3) II. Buprestini.

Achtercoxae naar binnen weinig of niet, naar buiten daarentegen duidelijk verbreed; de epi-

siernen van den metatliorax daardoor meer naar voren geschoven. Klauwen aan de basis

duidelijk getand of gespleten III. Agrilini.

I. Tribus 1'oL vcu sTi N I.

Bevat sleclits het genus CPtosima.)

II. Tribus II u 1' 11 ESTi N I.

I Schildje uiterst klein, min of meer rondacluig, ovaal of eenigszins vierhoekig 2

Schildje naar verhouding vrij groot en meer of minder sterk verbreed; ook wel klein, drie-

hoekig, in welk geval het prosternum achter de voorcoxae duidelijk verbreed is .... 5

1) itij (li'Ti Irilius df.T Jultidiiii uil /uid-Murupii fijn iK' /itiluip-i>uriJ'ii op do sprirlli-fdji-s op boidu ïijdt'ii MTdi'rld ca dmtr
ffin- lijnt' bi.-liarinj! bedekt,

-) l'ilgczutidtTd u. a. I'ulyctesis rlinis Mar^. uit liet Ilalltau-Schieroilaud.

3j Bij liel /.uid-Eurup(>e;iche gcliua hisalltbuliia Mars. J.\)n de kiauwou aau dt- lia-sis uuduidclijl. prtaiid.
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2 De prosternale voortzetting acliter de voorcoxae niet in 't uuj. vallemi verlireeil, met nagenoeg

parallclc zijden en dan plotseling in een korte, stompe punt versmald, ol' wel naar achteren

geleidelijk versmald 3

De prosternale voortzetting aciitcr de voorcoxae eerst sterk verbreed en dan van aclueren

plotseling versmald, liet ie lid der acluertursen iets langer dan het 2e ... .
(l'haenops.)

3 Met IC lid der achtertarsen dik en nauwelijks langer dan het 2e, het klaiiwlid zeer hrced.

Het laatste .sterniet hij liet i met twee, hi] het J met drie tanden O. Dekschilden naar het

uiteinde spits uitgetrokken, de spitsen elk alzouderlijk algcknot oi uugcrand; de zijrand

niet gezaagd. .
(D,cerca.)

Ilct ie lid der achtertarsen smal en ongeveer i J— 2-maal zoo lang als liet 2e 4

4 De prosternale voortzetting tot achter de voorcosae met nagenoeg parallele zijden ,
ol slechts

weinig in 't oog vallend verhreed en dan plotseling in een kone, stompe pnnt versmald,

üeksciiildcn aan liet uiteinde niet al'geknot, de naadhoeken min ol' meer in een tandje

uitgetrokken. Voorhoofd in de lengte zeer diep ingedrukt. De laatste sprieileedjes, over een

.rroot deel der hoven- en onderzijde, met verspreide zintnig-poricn hezet. Croote soorten.
° (Clmlcophora.)

De prosternale voortzetting naar achteren geleidelijk versmald (l'ig. 71 II). Dekschilden aan het

uiteinde al'geknot ol' iets afgerond, de naad- en buitenhoek in een meer ol minder duidelijk

tandje uitgetrokken. Voorliool'd vlak, hoogstens met eeiie lijne middellijn. De ponen op de

boven- en ondcrziidc der laatste sprieileedjes tot kleine zintuig-velden beperkt. Middelmatig

grootc soorten .
.' '• Buprestis.

5 De prosternale voortzetting achter de voorcoxae iets verbreed en dan plotseling, bochtig

versmald, liet idteinde stomp afgerond of al'geknot. Schildje meer ol minder sterk

verbreed, ecnigszins trapeziumvormig, vijf- of vierhoekig, van achteren in 't midden

cenigszins spits uitgetrokken. Het ie lid der aciiteriarsen ongeveer iJ-maal zoo lang als

het 2e. Dekschilden sterk iu de lengte gestreept (Poeciloiiota.)

De prosternale voortzetting van achteren toegespitst. Schildje spits of stomp driehoekig.

Dekschilden nimmer Merk in de lengte gestreept, hoogstens met enkele verheven langslijnen. 6

6 Basis van halsschild en dekschilden sterk uitgebogen. Schildje s|.its-drielioekig. Dekschilden

langs de zijden, vooral naar het niteindc, duidelijk gezaagd; hij de Euro|)eesche soorten met

enkele, verheven langslijnen en elk met drie goudglaiizige, vlakke groeven, van welke de

eerste geheel aan de basis gelegen is. De prosternale voortzetting achter de voorcoxae sterk

verbreed, drie-|)untig. Het ic lid der achtertarsen ongeveer driemaal zoo l.ang als het 2e.

Voordijen met een stompen tand; de voorschenen gekromd (Chry sob o th rin i).

2. Chrysobotnris.

Basis van halsschild en dekschilden tamelijk recht. Schildje stomp-drieboekig. Dekschilden

zonder verheven langslijnen. De prosternale voortzetiing naar achteren duidelijk verbreed en

dan plotseling spits nitgetiokkeu. Dekschilden aan het uiteinde afgerond en aldaar n.ei meer
_

of minder diodelijk lijn gelanden rand .>• Anthaxia.

IH. Tribus Ac. aiLiNi.

1 Achterliji' aan weerszijden, tusscbeu de e|iipleuren der dekscbildcn en ceu groot gedeelte

der e"|)isternen van den metatborax, met eene lange, smalle voortzetting van den scher|ieii

zijrand. Lichaam kort wigvormig of eenigszins driehoekig. Tarseii zeer kort, de klauwen

aa'n de basis duidelijk getand. Het lobvormige gedeelte van den achterrand van het halsschild

ver naar aclueren uitgetrokken, het kleine schildje bijna geheel bedekkend. Geen spnet-

groeven (Trach y n i n i). Kop meer of minder diep uitgehold, daardoor veelal als het ware

tweelobbig 5- Trachys.

De scherpe zijrand van het achterlijf reikt niet verder dan tot aan het e|>isieniuin van

den metalhorax. Lichaam miu of meer cylindervormig. Het voorhoofd vertikaal afvallend,

de kop meer of minder duidelijk in de lengte gegroefd. Schildje zeer duidelijk 2

2 Halsschild met gewonen, scherpen zijrand. Schildje effen. Het eerste lid der achtertarsen slechts

iets langer dan het 2e. Klauwen gespleten. Prosternum zonder, bij het Sub-gen. M e I y h ae us

Deyr. met eene kinplaat. De buitenrand der achtercuxae loopt evenwijdig aan den scherpen

zijrand van het achterlijf Ctloraehns.)

1) Bij hel nicl in ons ffliic-d ïirtegenwüordipdc sub-gen. Arg.inte Rirsvv, li.-l laalsle slernid hij hel m-inncljc uhpcrand. Inj

hel wijl'je afgerond.
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Ilalsschild met liiiblicicn, scherpen zijrand. SdiiUijc meestal met eenc ilwarslijst. Het eerste

lid der acluertarscn tweemaal zoo lang als liet ;e. Klauwen aan de basis getand of gespleten.
1'rosternum met ccnc Uinplaat. De buitenrand der aciuercoxne is sclieerol'eenigszins al'gcroml,

waardoor een hoek gevormd woidt mei den scherpen zijrand van het achterlijf. 4. Agrilus.

IV. Tribus A pii a n 1 st ic 1 n i.

Kop smaller dan het halsschild; diep driehoekig ingesneden, daardoor lweelol>big. Tarsen halC

zoo lang als de schenen. Dijen breed, met eenc dic[)C groei" tot het inleggen der schenen.
Schildje door ccne diepe langsgroef nagenoeg gespleten. De sprieten volkomen in groeven
inlegbaar. 1'rosternnm met ccne kiuplaat 6. Aphanisticus.

Kop gewoonlijk iets breeder dan het balsschild, eenigszins kogelvormig nit|)nilend, slechts

gegroefd. Tarsen iets korter of langer dan de schenen. Dijen gewoon, de schenen niet

inlegbaar. Schildje gewoon. Alleen de sprictwortel in eenc groef inlegbaar. l'rosienunn zonder
kinplaat ."

. . (.Cylindromorphus.)

I. Tribus l'o L vc ES T I N 1.

rto.siiiia Solier.

Sprieten va7i af het 4e lid naar binnen stomp gezaagd , de zintuig poriën op de
leedjes tot een groepje l>e/>erkt. Voorhoofd tamelijli vlak. De laatste drie kaaktaster-

leed/es nagenoeg even lang ; het laatste liptaster-lid kort eylindervormig, a/geknot. Kin
driehoekig , de zijhoeken afgerond, de voorhoeken tandvormig uitstekende. Halsschild
nagenoeg vierhoekig, iets breeder dan lang, sterk geicel/d, achter over de schijf

tamelijk vlak gedrukt , de fijne zijrand naar 071deren gericht en daardoor van boven

niet zichtbaar , de achterrand nagenoeg recht. Schildje kleifi , rondachtig of iets ovaal

,

duidelijk. Dekschilden zoo breed als het halsschild , cylindcrvortnig , over het midden
eenigszins vlak gedrukt ; elk aan het uiteinde afgerond en de zijrand nüar het uiteinde

gezaagd. J)e prosternale voortzetting , welke in het, niet tot aan het mctasternum
uitgeholde of uitgcrandc , mesostcrnum grijpt, met afgcronden top; tamelijk breed,

getcel/d en aan de zijden verheven gerand JJe zijstukken van de?i metathorax geheel

door den lobvormig omgeslagen zijrand der dekschilden bedekt, dierste tarslidsmal , langer
dan het tweede en evenals de volgende drie leedjes gelobd.

Fan de 2 Europeeschc soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

K.cnc in kleur zeer veranderlijke soori. Zwart of blauwzwart, op de bovenzijde lijn maar
duidelijk-, de kop en de onderzijde dichter grauw behaard; eene groote, eenigszins vierkante

middenvlek op den ko|), ccnc grootere of kleinere vlek aan weerszijden achter op het

halsschild, benevens drie (f>-maciilata Merbst) of vier, meer of minder uitgebreide, veelal

samenhangende, randvlekkcn op de dekschilden, geel. Veelal zijn kop cu halsschild volkomen
ougevlekt; het halsschild varieert zelfs tot geheel geel, behalve de zwarte middellijn. Kop
en halsschild, vooral aan de zijden, dicht bestippcld; de dekschilden, behalve de onregel-

matige bestippcling langs de zijden, met dicht opccnstaande stippcirijen. Lengte 10— 13 mm.
De larve, pop en levenswijze zijn door \amhcu beschreven; de larve leeft in het hom van
1' r 11 n u s Mahaicb. Niet inlandscb. In de Rijnprov. bij ISoppard.

(llavoguttata 111., 9-macnlata f.) C' '•"'ic n la ta Ilerbst) 1}

II. Tribus ISii prf, sti N 1.

Dicerca Eschschollz

Sprieten naar binnen stomp gezaagd. Bovenlip oppervlakkig uitgerand. Voorkakcn
aan de binnenzijde diep uitgehold, ge7i'oon gerand. Achtcrkakcn met hoornachtige , sterk

gebaarde lobben; de binnenlob klein. De laatste tivee kaaktaster-lcedjes kogelvormig-

eirond, het laatste liptaster-lid eivortnig. Halsschild veel breeder dan lang, vóór het

1) Vuor dt; riitiiilii' d(-r itii pr^s tid;i i^ hrli ik fiikrlc .soorten uil Ac Kijnprov. oppeiiomvn , wciko iels biiilon don door mij

aangonomcn grons vourkoinoii. doch alliclu mol hout, waarin do lurvon Icvoii, zoudon kuoni'n wordon ingevoerd.
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midden het breedst: de aehterhoeken recht, scherp aangeduid. Schildje uiterst klein ,
a/s

eene ronde stip, doch duidelijk. Dckschilden weinig of niet brceder dan het halsschild,

iets iretoelfd, naar het uiteinde spits uit^iretrokken , de spitsen elk afzonderlijk af^-eknot

of u'itq-erand, de zijrand niet gezaagd. De prosternale voortzetting achter de voorcoxae

niet in 't oog vallend verbreed, met nagenoeg parallcle zijden en dan plotseling in een

korten, stompen punt versmald, meer of minder diep i) gegroefd. Tar.deedjes kort

,

breed, aan het uiteinde uitgerand, het 2e, 36- en ^e lid op de onderzijde gelobd ; het eerste

lid der achtertarscn dik en nauwelijks langer dan het ie; het klauwlid zeer breed.

Laatste sterniet bij het $ met twee, bij het % met drie tandjes; bij het Sub-gen.

Ar<ra nte Kies-w. bij het i uitgerand, bij het ? afgerond. - De .m>rten leven op geveld hout.

'

Van de 8 Europeesche soorten komt i, behoorende tot het Sub-gen. Dicerca i.sp.,

in het aangrenzend gebied voor.

Voortzetting van liet prosteriuim met cenc diciic. tsrul' bcstip|'i;lJe, hii'gsijrucr; aan wcei-.szijiieii

fflail. UeUsdiilden taiiiclijU lijn, riinpeli- bcstipiK-iii, .k- rimpels als het ware algeslcpcii;

bovendien met talrijke, langwerpige, glanzige pleUUen, en sleelus langs den^ naad met

ceni"e lijne langsstrepen; de ln^^etrokl;en spits van elk matig lang, aan den linitcnliocl; en

meestal ook aan" den binnenluick me: een tand. Bovenzijde bronsklenng, met grocnacbtigcn

wccrsehijn; onderzijde ko|>erglanzig; bij ab. c. obsaira Sehilsky de gelieele bovenzijde zwart-

acbtig. llalsschild bcstippeld, aan de zijden rimpelig, met twee diebt aaneenstaande, diepe

stiiipcn vóiir liet sebiUljc. Het laatste stcrniet bij liet $ twee-, bij bet $ drietandig. Muldel-

scliencn bij bet $ met een Uraeluigen tand aan de basis. Lengte iy-21 mm. De larve doi.r

n'est^\-Qiid\\\ Klhii;cl/wfcr bescbreven. Niet inlandscli. In de Rijnprov. bij Boppard.

((J calcaraia F.) (be ro 1 111 e n sis llerbst)

Clialcopliora Solier.

Sprieten naar binnen kort en stomp gezaagd, de laatste Icedjes over een groot deel

der boven- en onderzijde fnct verspreide zintuig-poricn bezet. Voorhoofd in de lengte zeer

diep inï^edrukt. Bovenlip uitgerand. Voorkoken sterk gekromd; met 4 tanden
,
van welke

de middelsten zeer klein zijn; van binnen diep uitgehold. Achterkaken md sterk gebaarde,

hoornachtige lobben; de bitinenlob klein. Kaaktas/ers dun, het it' lid zeer kleui
.

het

2e lang, de volgende 2 geleidelijk korter en dunner wordend; het laatste liptaster-lid

langer en dunner dan het 2e, kegelvormig, stomp toegespitst. Kin zeer kort en breed

,

aan de zijden afgerond-verbreed, van voren breed uitgerand. Halsschild aan de basis

Jiet breedst, naar'voren meer of minder versmald, met bijna rechte zijden en nagenoeg

rechte achterhoeken. Schildje uiterst klein, diep verzonken, stipvormig, eenigszms^ vier-

hoekig. Dekschilden iets 'hreeder dan liet halsschild, tamelijk vlak, naar het uitemde

geleidelijk versmald, aan het uiteinde niet afgeknot , de naadlioek min of meer in een

\andje uitgetrokken. De prosternale voortzetting, tot achter de vooreo.xae ,
met nagenoeg

parallele zijden , of slechts weinig in 't oog vallend verbreed en dan plotseling in een

korte, stompe punt versmald; met een of twee vrij diepe langsgroeven. Dijen iets

verdikt; de tarsen, vooral die der voorpooten . sterk verbreed. De eerste i, leedjes op de

onderzijde met cene viltzoot, op de bovenzijde duidelijk uitgerand ; het eerste lui der aclitcr-

tarsen smal en ongeveer \\— 2- maal zoo lang als het 2e.

Van de 4 F.uropeesche soorten komt i /;/ het aangrenzend gebied voor.

Lichaam elliptisch, bruinacbtig-bronsklcnrig 2), op de onderzijde koperglanzig; bij versclie

exemplaren hier en daar met een geel poederaclitig exsiidaat; sommige exemplaren geheel

zwart, nagenoeg ol' geheel zonder metaalglans. De gelieele bovenzijde iloor onregelmatige,

vlakke langsverhevenheden (van welke zich op het halsschild in 't midden eene tamelijk

breede, gladde en aan weerszijden twee smallere, veelal vrij ondiiideli.jke vertooncn) zeer

oneffen; in de verdiei>te gedeelten min of meer koperglanzig. Halsscliild brccder dan lang.

De tweede vlakke langsverhevenbeid der dekschilden door twee, meestal vrij duidelijke,

indrukken onderbroken. Prosternale voortzetting met twee langsgroeven. Onderzijde onregel-

matig rimpelig en bestippeld. Bij liet $ het laatste sterniet aan het uiteinde dic]) uitgerand.

1) Bi) hel sub-pen. Arpanie Riesw. zeer flauw itipedrukL

ü) In '/.uid-Europa komen exeniplaren vour, waarvan de buveii/ijde gedeehehjk jiroonathni; uielaalphuui^' is.
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waardoor ccn , aan liet uiteinde diclit geel behaard , 6e stcrniet ziditbaar is; bij het Jccnigszins
spits en aan het uiteinde al'gcrond. Lengte 24—30 nini. In dcnncnbosschen op geveld hout.
De larve, welke door I.ociv en l'iccliiuH (met de pop) beschreven is, leeft in oude dennen-
stronken. Niet inlandsch. In Westlalen en bij Hamburg (niariana L.)

1. Biiprestls I^.

(A n c y I o c 11 i r a liseliscli.)

Sprieten naar binnen slomp ,i;;-csaa,ifd , de poriün op de hoven en onderzijde der
laatste leedjes tot kleine sintiiix-velden beperkt. Voorhoofd vlak, hoo,i;stens met eene

fijne middellijn. Clypeus van voren uitgerand. Bovenlip iets uitj^erattd , tamelijk
smal, in het midden meestal in de len,^te i::c,^rocfd. Voorkaken krachti.i^^, iets ,vr-

bogen , van biimen diep uitgehold, met stomp ,!,>-etanden rand. Achterkaken met sterk

bewimperde , hoornachtige lobben ; de hinncnlob klein. De laatste twee leedjes der kaak-
tasters nagenoeg even groot, langiverpig-eirond , afgeknot ; het laatste li/>taster-lid

eivormig, afgeknot. Kin breed en kort, van voren recht afgeknot. Lichaam elliptisch.

Jlalsschild aan de basis het breedst, naar voren versmald. Schildje uiterst klein,

rondachtig-vierkant , iets verzonken. Dekschilden niet of slechts weinig breeder dan de
basis van het halsschitd , achter het midden geleidelijk toegespitst , aan het uiteinde

afgeknot of iets afgerond , de naad- en buitenhoek in een meer of minder duidelijk

tandje uitgetrokken ; de zijratid gaaf en de oppervlakte met bestippelde langsstrepen.

Prosternale voortzetting naar achteren geleidelijk versmald, met stomp uiteinde,

over het midden in de lengte verdiept of met eene middengroef {Fig. 71 //). Tarsleedjes
der achterpootcn tamelijk smal , op de onderzijde gelobd; het ie lid smal, ongeveer
1 2

—

2-maal zoo lang als het 2e. Bij het i de dijen en vooral de voordijen veel

sterker verdikt ; alle schenen bij het J genwon , bij het $ daarente.s^en de voorschenen
van binnen tweemaal, meer of minder diep , uitgerand en aan het uiteinde met een
haakvormig naar achteren gerichtcn tand. — De soorten leven vooral op .i;ah-ld hout , en
vliegen gaarne in den zonne.u-hijn ; de larven in Coniferen-hout.— De larve van B. rus tic a
is door Schiödte , die van hae m or r ho idal i s door Xambcu , de larve en pop van
octoguttata zijn door Perris beschreven.

Van de 12 Kuropeesche soorten komen i /// Xederland en 2 in het aangrenzend
gebied 'voor.

1 llci niieinde van elk der dekschilden schuin naar binr.en afgeknot. Ilalsschild ongeveer tweemaal
zoo breed als lang, naar voren vcrsniald; de zijrand ccn vlakken boog vormend, vi'iór de
achterhoeken sterk afgerond, dezen daardoor stomp; de sclierpe zijrand-lijst bijna of geheel
tot aan den voorraiid reikend en zich met dezen tot een meer of minder duiiielijken hoek
verecnigend; in het midden grol' en dicht, aan de zijden rimpelig bestippeld. Met laatste stcrniet

bij het (J hoogsgcwijze nitgcraiid, bij het $ uiecr of minder duidelijk tweemaal uitgebogen
of volkomen afgerond, hij sommige exemplaren , in beide seksen , slechts zeer zwak nirgehogeu.
Dekschilden op de huiienhelft dcjor vlakke indrukken eenigsziiis oneffen 1). Deze soort is

zeer veranderlijk van kleur; de bovenzijde fraai goudgroen, bronskleurig, groenachtig-bhuiw,
staalblauw of groen niet violeiachtigen weerscliijn , of liclit koperkleurig, bij ah, c. vhsciira

Schilsky zwariachtig; de onderzijde rood- of geelkoperklenrig of grocnaclitig-nietaalglanzig;

hetzij ongevlekt of hier en daar met gele vlekken; zelden aan de keel eene kleine drie-

hoekige vlek; ook soms in de voorlioekcn van bet liaKscliild eene kleine vlek, welke zich niet

op den zij- of voorrand uitbreidt; de vlek op het laatste sterniet is meestal klein , de overige
stcriiiten schijnen nimmer gevlekt te zijn. üij ab. c. sigiialictps l•'|ci,^chcr is de kop geel geteekend,
hetzij met eene grootc driehoekige vlek aan de basis der voo.-kaken, of ook de bovenlip gcliccl

geel; of wel bevindt zich nog eene langwerpige vlek aan den voorrand der oogen, welke
zich veelal over de slapen tot aan de keel uitbreidt en aldaar in eene kleine, meestal drie-
hoekige vlek eindigt, veelal echter onderbroken wordt, zoodat de kleine keelvlek afzonderlijk
staat; of bevindi zich lioveiidien eene dwarsvlek op den civpeus, tussclien de iii|)lanting der
sprieten, welke aan beide einden, zeldzamer onk in liet midden eene voortzetting tegen bet
voorhoofd uitzendt, meniguaal boogsgewijze uitgerand is of op verscheidene plaatsen inider-

broken wordt, liij ab. c. bis-ormita Flcischer is de kop als bij ab. c. sigiialiccps getcc-

ll iïij 'K'ii! süurl i'ii uuk liij II ;n- uiurr liuid.1 1 ift lif\itMl'ii /icli uuk ^^llll^ iiiJnikkcii (tp ImI liaUsiiliild.
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Uciul, iloch vci-toom linvciuliun ccnc vlek ;r.in ilc voc>rlicick(jii van liet iKilsscliiUi ol' ccnc

vlek 0|) bet laatste stemlet. Bij ab. c. bimiiculata Kr. ile kop als bij ilc vt>rige aberraties,

eene vlek aan ilen voorraiui van liet halsscbikl , benevens eeiie vlek op bet laatste stcrniet.

Kop iliclit rimpelig bestipielti, met oiitliiiilelijk gcgroelil voorliooitl. Zclilen komen exem-

|ilaren voor, welke op bet balscliiltl, evenals bij li ac m o rrli oi ila lis ab. s. 4-.t/'/i,™/(, gcgroclil

zijn. Dekscbililen met laiii^sstrcpen , ile tiissclicnruimten gelijkmatig verheven en elk met

etMie meer ol' minder regelmatige stippclrij. Pooten als ilc onderzijde gekleurd, met blaiiw-

ol' groenaclitlgc tarscn. Voordijen bij liet $ Iets verdikt; voorsebenen van binnen aan

bet ^liiclnde met een naar ucbtercn gericbten, spitsen doorn, de binnenrand tweemaal flanw

nitgcbogcn; bij bet $ de voorpootten gewoon. Lengte 15- l8J mm. Volgens Fldiclier oji

Pintis sylvestrls (grove den); ook op opgestapeld dennenbont. Niet inlandscb. In lielgie

rPctite-llé"), ook in Westl'alcn en bij llambijrg (zoowel in de vrije natuur als in luiizen).

(r II s t i c a I,.)

Met nitcinde van elk der deksclillden meer reeb: algeknot i). Halsschlld minder verkort,

niet tweemaal zoo breed als lang, naar voren sterker en meer geleidelijk versmald, met

nagenoeg reelite zijden; de acbterboeken spits, doch niet al'geronden top; de scherpe

zijrand-lijst verliest zich geleidelijk naar voren en verdwijnt o\i J of i van de lengte

geheel, zoodat hetzij geen 'hoek met den voorrand gevormd wordt ofdczc slechts onduidelijk

is. Laatste stemlet" bij het <? recht at'geknot, bij het J meer ot' minder diiidelijk afgerond

(bij sommige exemplaren van A. baem orrb oi da lis het laatste stemlet, in beide seksen,

duidelijk afgerond) -

Deksclillden op de biiltenhelft, door eenige vlakke indmlikcn, Iets (inelleii. Lichaam donker

roodkoperkleurig of hronskletirlg-bruin , zeldzamer donker groen of blauwgroen, of de dek-

sclillden ecnigszins zvvartacbtig, zeer zelden Hebt koperkleurig; bij ab. c. 'iiigriciDis^chUsky

de gcheele bovenzijde zwartachtig, niet met verschillenden weerschijn. Aan weerszijden van

den keelrand met èene, meestal groote, hoekige, gele vlek, welke al of niet met den gelen

zoom aan den voorrand der oogen verbonden is. Voorhoofd gewoonlijk geel gevlekt;

hetzij met 3 of 3 afzonderlijke, laiigwer|>ige, loodrechte vlekken, of deze zijn van onderen

door een dwars'band verbonden, z'oodat eene kroonvornilge ligmir ontstaat. De gele vlek

aan de voorhoeken van bet halsschlld reikt bijna altijd tot op een derde of de helft van

den zijrand, zelden daarover, en gaat veelal ook op den voorrand over. Ue gele vlekken

op bet laatste sterniet zijn grootcr, slechts bij zeer kleine exemplaren zoo groot als bij

rnstica ab. c. blmaculiita; veelal zijn 2, r,, 4 of 5 sterniten geel gevlekt (ah. c. "iiifra-

mnculala Fleischer) ; dikwerf bevindt zich ook eene gele vlek op de voorcoxae. Deze soort,

welke zeer op rnstica gelijkt, is langer, meer gewelfd en naar achteren meer versmald.

Halsschlld Iets langer, naar voren sterker en meer geleidelijk versmald, de zijrand nagenoeg

recht; de scherpe zijrand-lijst verliest zich geleidelijl; naar voren en verdwijnt op \ of ,'

der lengte, zoodat hetzij "geen boek met den voorrand gevormd wordt of deze is zeer

ondnidelijk; In bet raiddeii minder grof en dicht, aan den zijrand dicht, doch niet rimpelig,

bestippelii; veelal bevinden zich van voren, aan weerszijden van de slechts zwakke

niiddellijn, twee meer of minder dnidelijke, soms zeer onduidelijke, verschillend gevormde

groel'jes, zelden nog twee voor de basis (J'n-stigina llerbst). Dekscbildcn minder sterk

gestreept, minder dicht en lijner bestippeld, niet" rimpelig, aan het uiteinde in den regel

meer afgcknot. Voordijen en voorschenen bij be: <? als bij rnstica. Lengte 14J— 19 mm.

VoU'ens FUixcher op Ahies pectiiiata (zllverspar), zeldzamer op Abies cxcelsa

(gewone spar); nimmer op dennen. Eenmaal in eene straat van den Haag, tegen een

kozijn, gevangen, Jnli. Ook bij Hrcmen . . . . (|)unctata F.) i. haemorrhoidalis llerbst 2)

Dekscbilden zonder indrukken. Lichaam staalblauw, kop en balsscbild soms inccr groenachtlg-

blauw. Kenc langwerpige vlek op het voorhoofd, tegen den binnenrand der oogen (soms nog

een vlekje daartusschen), de bovenlip, eene vlek op de voorkaken, de zijrand, benevens

veelal aan weerszijden eene smalle streep aan den voorrand, en 4 groote vlekken, in eene

langsrij, alsook eene vlek aan den scbonderrand der deksclillden, geel of witgeel. Onderzijde

geel gevlekt; alle sterniten met 4 gele of witgele vlekken; het laatste sterniet met twee

vlekken welke soms incenvlocien of bijnn geheel ontbieken. üekschilden met regeliiatlgc, diepe

stippellijnen; de tiisschenriiimten vlak, met eene eenigszins onregelmatige stippelrij. Het

<? met zeer weinig verdikte dijen en rechte schenen, welke aan het uiteinde uitgerand zijn

en slechts een kleinen tand vertoonen. Lengte yJ— 13 mm. Niet: inlaiidsch. Zon bij Hamburg

voorkomen (albopnnctata de G.) (octognttata L.)

1) Bij It. Iiaeinurrliuidülis soms .-eii w.-iiii}ï s.ln-rt" .itn.-kiiul.

2) Dl' düor ,1. f'lriscliir ufp'vni umliTMliriiliuKs-ki'Tir Uii lussrlii-ii 11. nislica .'M li;ii- umi irlioida I is zijn 111. i. iiiel sl1ut(i

{ïonuui; uiii IweK suortcn a;ili te m-im-ii ; di- lii-idc vuniii'ii [,'aall in idkaar nv.-r l).- uniwikkelinp in Vfrsidiilk-nde

(louifepcn si;llljnt op de veranderlijklifid t,'rooli-n iilTloed te liclibcn.
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Phaenops Lacor(1aire.

Sprieten naar binnen slomp ,i^ezaa,(,'-i/ , de afzonderlijke leedjes langer dan breed.

Voorhoofd }(eu<elfd. Bovenlip, voor- en aehterkaken als bij Bufrestis: de kin dubbel

zoo breed als lang. Eindlid der kaaklasters langwerpigeirond , dat der liptasters

kegelvormig. Tlalsschild veel breedcr dan lang, van achteren het breedst, naar voren

sterk versmald, met eene fijne, neergebogen, scherpe zijrand-lijst ; de basis aan 'loeers-

zijden uitgerand. Schildje uiterst klein, stipvormig , eenigszins rondachtigvierhoekig,

fjekschilden iets breeder dan het halsschild, naar het uiteinde toegespitst, tamelijk

vlak, de zijrand aan het uiteinde zeer fijn gezaagd. De prosternale voortzetting achter

de voorcoxae eerst sterk verbreed en dan van achteren plotseling versmald. Poolen met
krachtige, bij het S meer verdikte dijen; lange, smalle tarse?i ; het ie lid der achter-

tarsen iets langer dan het 2e.

De eenige Ruropeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Uovciizijdc donker blauwgroen of libuw- of grocnaclitig zwart, soms liet lialsscliild lichtgroen

en de dcUscliilden blauw, de kop grocnaclitig, zwak glanzig; onderzijde glanzig, lijn

licsrii)|)cld en lijn grijs behaard. Ilnlsschild dicht cii grof bcstippeld . met een, niet zelden

tot cene ondiepe langsgroef verlengd, grocije voor het schildje. Dckschildcn achter liet midden
het breedst, aan bet uiteinde, clU afzonderlijk, afgerond en lijn gezaagd; zeer dicht en

grootendcels rimpelig bcstippeld. liij het $ het laatste sternict meer verlengd dan bij het

$ en aan het uiteinde iets ingedrukt. I.engie lii- iij mm. 's Zomers op zieke en doodc
dennen. Niet inlandsch. In geheel Duitschland. De larve en pop zijn door I'crris en Xiimheit

beschreven (tarda F.) (c van ca F.)

Poeciloiiota Eschsch.

Bovenlip iets uitgerand. Voorkaken van binnen diep uitgehold , aan den rand
stomp getand. De binnenlob der achlerkakcn driehoekig toegespitst. Eindlid der kaak-

lasters kort, scheef a/geknot, vooral dat der liptasters eenigszins bijh'ormig. Kin naar
voren aanmerkelijk verstnald en afgeknot , of afgerond-versmald. ffalsschild hetzij aan
de basis even breed als in het midden , of hier een 'iveinig verbreed; naar voren ver-

smald: de achterrand aan weerszijden iets uitgebogen. Schildje naar verhouding vrij

groot, ?neer of minder sterk verbreed, eenigszins trafezium-vormig, vijf of vierhoekig

,

van achteren, in 7 middeti, eenigszins spits uitgetrokken. Dekschilden aan de basis

weinig of niet breeder dan het halsschild , achter het midden meestal iets verbreed

.

daarop tot aan den
,
gewoonlijk een 7veinig afgeknottcn , top , zeer fijn gezaagd ; vlak

gewelfd en sterk in de lengte gestreept. De prosternale voortzetting achter de voorcoxae

iets verbreed en dan plotseling bochtig versmald , het uiteinde stomp afgerond of afi^e-

knot. De eerste 4 tarsleedfes gelobd , het eerste lid der achtertarsen ongeveer i^ tnaal

zoo lang als het 2e. — De larve van P. variolosa is door Jdnsch en Xambeu , die van
rutHans door Chapuis en Judeich beschreven.

l'an de 10 Europeesche soorten komen 2 in het aangrenzend gebied voor.

Metasternum niet cciic brcedc groef, welke zich op het eerste stemlet voortzet. Dekscbildeii

vóór het uiteinde iets uitgebogen en in eene korte spits uitgetrokken (Sub-gen. Poec i I on ota
i. sp.). Halsschild met eene gladde laiigsstrook over bet midden; grof, rimpelig bcstippeld.

Dekschilden grof, rimpelig besiippeld, vooral op de gcelkopcrkleurige of grocnachtige

indrukken, welke vooral de vlak verheven tusschenruimten der langsstre|ien onderbreken.

Bovenzijde overigens donker bronskleurig, weinig glanzig; onderzijde roodkoperkicurig.

Laatste sterniet bij het $ met eciic kleine, driehoekige insnijding, bij bet S diep uitgcrand.

I.engte 13!— 17J mm. Op geveld eikenhout. Niet inlandscb. In Wcst-Diiitschland.

(picbcja Ilcrbst, conspcrsa Gylh.) (variolosa Payk.)

Metasternum met cene gegroefde langslijn. Dekschilden naar het uiteinde afgerond-versmald;

het afgeronde uiteinde, evenals de zijrand van acbtercr. , lijn gezaagd, liovenzijde glanzig,

levendig groen gekleurd i^Sub-geu. I.ampra Spin.). Groen of goudgrocn, de dek^cIlilden

soms meer blauwgroen; bei iniddeii van den kop, meestal de zijden van bet halsschild,

benevens een smalle laugsband aan de zijden der, hier en daar zwart gespikkelde, dekschilden

roodacbtig-goudglanzig; bij ab. c. iniuiacidala Schilsky ontbreken de zwarte stippels op de
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deUschiUlcn. Kop cii Iialsscliild grol' bestippcUl; 1'ct li:ilsscliiKl vtchil uai ocnc, meer of miiuicr

oiulcrbrokeii, inicUiclliin. Dckscliildcii met l:in!;<strepen; de tussclienniimtcn grol' en diclit,

langs de zijden iiicenv'loeiend, liestippcld. Prostenuim gcwoonlijU gcliikiniuig grofbestippeld

en beliaard. I.aarsie stemlet bij bet ^ aan bet nitcinde scberp drielmekig uitgesneden en

daardoor 2-tandig; bij bet J iiitgerand. Lengte 11— 14J mm. Op Mnden, de larven in bet

liont dezer boomen. Niet inlandscii. In West-i)nitschland. (aeniginosa llerbst) (riitilans 1".)

2. ('hrysobothris Eschsch.

Sprieten vrij kort, ,i;ck>iikt , naar binnen stomp ,!^rzaax<i (^'\^- 71 ^)- ^'<>/' "'"'/ '"

het halsscinld verzonken. Clypeus driehoeki^s; uiti^erand. Bovenlip twee-lol>ln,i^'. Voorliaken

kraehtig, gebogen, seherp , van binnen uitgehold, de onderrand der uitholling in een

stompen iand verbreed. De binnenlob der achterkaken groot, naar binnen vliezig,

driehoekig toegespitst; de top nagenoeg het uiteinde van de l'uitenlob bereikend.

Kaaktasters draadvormig , het 2e lid latig, gebogen, het 3e korter, het 4e nog korter

en spoelvormig. Kin naar voren versmald en afgeknot , aan den voorrand dun, nagenoeg

vliezig; de 'Vliezige tong uitstekend. Het 2e lid der liptasters het langst, het ^e dunner

,

cvlindervormig , 'afgeknot. Halsschild bijna tweemaal zoo breed als lang ; de achterrand

'aan weerszijden, tot opneming van de basis van elk der dekschilden , diep uitgebogen.

Schildje klein, spits driehoekig. Dekschilden aan de basis breedcr dan het halsschild,

zeer vlak ge^uelfd, achter het midden versmald; langs de zijden , vooral naar het

uiteinde, duidelijk gezaagd; bij de Europeeschc soorten met enkele, meer of minder

duidelijke, langsribben en elk tnet 3 goudglanzige , vlakke groeven^ van 2velke de eerste

geheel aan de basis gelegen is. De prosternale voortzetting achter de voorcoxae sterk

"verbreed, driepuntig, 'de middelste punt aan het uiteinde toegespitst. Voor- en middeldijen

verdikt, de voordijen in 't midden van den binnenrand tnet een krachtigen- {$) of

ziuakkeren, stompen tand (2). Voorschenen gekromd. Tarsen smal, het ie lid der

achtertarsen onj^eveer driemaal zoo lang als het 2e. Klauwen aan de basis stomp getand.

De soorten van dit genus treft men in den zonneschijn aan, loopende op geveld hout

;

zij vliegen telkens op , waarbij de fraai gekleurde rugzijde van het achterlijf in V oog

yalt. — De larve van C. chrysostigma is door Kawall ; de larve en pop van

affin is zijn door Dufour, Perris en Schiödte , de larve nog door Ratzeburg, Perris

en Altum beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen i in Nederland en i //; het aangrenzend

gebied voor.

Del;scliilden met 5 dnidelijke langsribben, van welke de eerste (naast bet scbildje;) kort is en

soms ontbreekt; de tiisschenrniniien onregelmatig, grof rimpelig en dnidelijk, dicbt bcstippeld;

te zanien ongeveer \\ maal zoo breed als bet smalle balsschild. Kop groenacbtig of koper-

klenrig, dicht en tamelijk lijn, eenigszins rimpelig bestippeld; lijn, wit, wollig bebaard;

met eene verbeven langslijn op den schedel. Sprieten niet.-illiscb-blanw, aan den wortel

koperrood. Halsschild ongeveer tweemaal zoo breed als lang, met scber|)e acluerboeken;

oneflen, onregelmatig bestippeld en rimpelig; zeer lijn, wit, wollig behaard, welke beha-

ring soms afgcwreven is; de voorhoeken meer afgerond dan bijaffinis. Schildje blauw.

Dekschilden donkerbruin, iets bronzig, de zijrand fraai rood koperkleurig of purpur-

acbtig-mctalliscb; elk aan de basis met een diepen indruk, en daarachter nog met twee

minder diepe, grootere indrukken, roodkoperkleurig of groenachtig-goudglanzig. Onderzijde

fraai metaalgroen, met een brceden , pnrperachtigen randzoom; soms het achterlijf nagenoeg

geheel purperacbtig; sterk bestippeld, fijn wicaclitig behaard. Het laatste sterniet met eene

verheven langslijn over bet midden; aan bet uiteinde bij bet <? diep half-cirkelvormig uit-

gcrand, bij bet ï recht afgeknot of zeer oppervlakkig uitgerand. 1'ooten roodkoperkleurig

of gedeeltelijk groen. Lengte 13—15 mm. Op gevelde deimen en boutstapels. De larve in

eikenbout; de kever verschijnt in bet midden van Juli. Niet inlandscb. In Noord- en Middel-

Duitschland
" (chrysostigma L.)

Dekschilden met zwakke langsribben, welke soms gedeeltelijk verdwijnen; de tnsschen-

niimten dicht en duidelijk, gelijkmatig bestippeld, slechts naar de zijden iets rimpelig; te

zamen ongeveer li maal zoo breed als het halsschild. Halsschild tweemaal zoo breed als

lang of nog breeder, vóór bet midden iets verbreed en daarop plotseling tot den voorrand

versmald, zoodat de eigenlijke zijrand op aanmerkelijkcn afstand van den voorrand verdwijnt;

met stompe achterhoeken, slechts iets oncH'en; lijn en matig dicbt, tamelijk gelijkmatig
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licstippcUI, ilwarsrinipclig; zeer lijn, u-ii-.iclitig bcliaaril. ScliiUijc groen. De/.c soort gelijkt

overigens op clir ysostigma, doch onclersclieiiit zicli nog, liooriiat ilc lickscliilitcn geheel

Uronzig-lirtiinaclitig zijn, zonder roodkoperkleurigen zijraiui; de kleur varieert overigens van
meer levendig, glanzig, tot meer dol", soms tot zwartachtig bruin. Exemplaren liij welke de
bovenzijde, met de groeljes, lilauwaclitig groen is, vormen ab. e. 'aeruginostis Kiigner

(in Westfalen). Sprieten, evenals liet vooriioofd, grocnachtig ol'roodkoDerkleiirig. Onderzijde
glanzig; koperrood, de stcrniien meestal met groenen toprand; of groen en naar de zijden

iets koperrood. Lengte loj— 14 mm. Op gevelde eiken en beuken, ook in den zonneschijn

op hontstapels. Zij schijnt veelal in gezelschap van Clytus arcuatiis, Callidinm
violaceum en Saperda scalaris voor te komen. Een [laar malen bij .*\msierdam. Mei
en Iinii, o. :i. langs liet Merwedekanaal op een vlierstruik. Ook in Westlalcn . 1. ailinis F.

3. Authaxia Eschsch.

Sprietf11 naar binnen stomp gezaagd l). Bovenlip en voorkaken a/s bij Chryso-
bothris. Achterkaken met twee groote

,
j^ebaarde lobben; de buitenlob hoornachtig

,

afgerond; de binnenlob driehoekig vliezig, aan den biiitenratid hoornachtig, het uiieinde

bijna dat van de buitenlob bereikend. Kaaktasters draadvormig , het eindlid eenigs-

zins cylindervormig , afgeknot. Kirt breeder dan lang , van voren afgeknot , met a/geronde
hoeken. Laatste liptaster-lid ei'eneens cylindervormig, a/geknot. Halsschild breeder dan
lang, 7'óór 0/ in het midden iets verbreed, vlak, effen of met indrukken ; de achterrand,

evenals de voorrand der dekschildcn , tamelijk recht. Schildje slomp-driehoekig. Dek-
schilden zoo breed als het halsschild , achter het midden versmald , zonder kielvormigc

langslijnen ; elk aan het uiteinde afgerond en aldaar met meer of minder duidelijk

fijn gctanden rand. De prosternale voortzetting naar achteren duidelijk verbreed en

dan plotseling spits uitgetrokken Tarslcedjes tamelijk smal, het ze, ^e en 4e lid hart-

vormig gelobd ; het ie lid der achtertarsen langer dan het ze. — De soorten leven op

bloemen en geveld hout. — De larve van A.cichorii is door Perris, die van c andens
door Schiödte en Zuber Ilofcr , die van quadr ip unc tata door Ratzeburg en NOrd-
tinger beschreven ; Perris deelt iets mede oi'er de larve en de levenswijze 'oan manca;
Ifofmann iets over de larve , alsook d'Antessanty over de larve en de levensïvijze van
s al i c i s.

Van de 54 F.uropecsche soorten komen 3 in Nederland en 5 /// het aangrenzend
gebied voor.

1 Halsschild, evenals de kop, de onderzijde en de pooteu , lang, afstaande, wit, wollig behaard;

zonder indrukken; de zijden van al de basis tot over het midden , nagenoeg recht. Dekscliilden

tot over het midden weinig ol' niet versmald, daarna geleidelijk en vrij lang toegespitst;

rimpelig gekorreld, zwak glanzig, lijn neerliggend behaard. Bovenzijde bruin, met geringeii

brousglans. Kop en sprieten goiulgroen; halsschild met lirccdc, roodacluig-goudglanzigc zijden

en eeiie evenzoo gekleurde, smalle middeustrook. Onderzijde en pooten ro(idkoperkleurig of

groenacluig-goudglanzig. Lengte 7 y mm. Eenmaal bij Hemelen nabij Maastricht, juli; op
IJlmus. (.)ok in Westlalcn eu bij Hamburg (elongatula Schrank) i. manca F.

Halsschild zonder lange, afstaande beharing, hoogstens uiterst fijn neerliggend behaard; ofwel
met duidelijke indrukken of verdie|itc middellijn 2

1 Halsschild met tamelijk rechte ol' slechts iets afgeronde zijden, zouder indrukken; over de

gehcele oppervlakte met iietsgewijze, rimpelige sculptuur. Lichaam vrij lang en smal. . . 3

Halsschild gewoonlijk met zeer duidelijk afgeronde zijden; met eene verdiepte middellijn, of

met indrukken aan weerszijden van het midden. Licliaam breed en vlak 5

3 Anaal-stcrniet aan het uiteinde met een diep, rond groefje en aan weerszijden met eene diepe

groef langs der. zijrand. De zijden van het halsschild nagenoeg recht. Lichter of donkerder
groen, zeldzamer bruinachtig-hronzig; de bovenzijde weinig, de onderzijde sterk glanzig.

Lengte 4J — 6 mm. Niet inlandscb. In de Rijnprov. bij Boppard en Coblenz. (millefolii F.)

Anaal-sterniet alleen met een langsindriik aan bet uiteinde 4

1) Hij liet iiirl in ons jïcliifd viTli'ntiiwiHjrilifidc -iili'iïfii. (! rit lo iiuM'tl ^ Sol. zijn dr ^|l^i^'llll vnn ;it Iirl i.' iii] n:i;ir onijrren

i-n nuar büVL-ii VL-rbrt-cd.
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4 Aiiaal-stcrniet met ecu laiijjcn imlnik, wulkc ook cicn iiclucrraiul nccrilnikt; deze is in liei

iniiiilcii nicc iiiti;craiici en aan wccrszijilen niet uiigcbugcn. Ilalsscliilil niet ccnigszins atgcroiiclc

zijden en stompe aciueiiioeken. (-Irocn , liet lialsscliild veelal in liet midden blauwachtig;

dè dekscliiUleii (behalve langs de basis en den naad) roodachtig glanzig; zelden het

lichaam gelieel groen (ah. c. chamomillae Manncrh.), soms zijn llals^clnld ol' dekschildcn

iets geelki'|icrklenrig-groeii. I,cngte 4i— ö mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. ((jodesberg,

Coblenz), op warme dagen in juli en Aug. op bloeiende Aciiillea m i 1 1 e l'o 1 i 11 m.
(cichorii Oliv.)

Anaal-stcrniet slechts aan den topraiid, welke ook iets nitgebogcn is, ingedrukt; de achterrand

aan weerszijden duidelijk uitgebogen, zoodat het midden iets snavclachtig uitsteekt. Ilals-

schild met zeer zwak afgeronde, nagenoeg rechte, zijden en rechte achrerhoekeu. Lichaam

geheel mctallisch-groen, geelkoperklenrig of bronzig. Lengte 5 nim. Niet inlandsch. In de

Rijnprov. hij IJoppard
" (inculta Cerm.) (nmbe 1 la ta rum F.)

5 Bovenzijde geheel groen, ol' gedeeltelijk groen of blauw en rooilachtig-goudglanzig . . . . rt

Bovenzijde bronzig-zwart; de onderzijde zwartgroen ol' zwart, glanziger dan de bovenzijde.

Halsschiki, evenals de kop, nctsgewijze gerimpeld, de zijden van al" de scheef atVesncdeu

achtcrhoeUen tot over het midden iets uitgebogen of recht en daarop naar voren afgerond-

versniald; op het midden met 4 in eene dwarsrij staande grootere of kleinere groefjes, van

welke de buitenste tot aan den zijrand reiken en meestal eene ondiepe voortzetting tot in

de achterhoeken uitzenden. Dekscliilden tot over liet midden met tamelijk parallele zijden,

daaro|i afgerond-versmald; rimpelig besti|ipeld. Het laatste sterniet in beide seksen afge-

rond, met iets opgebogcn rand; bij het ï steekt dit sterniet iets innuiger uit. De var.

'Godeli Lap. is lichter bronskleurig en vertoont minder diepe, breede halsgroefjes. Lengte

41— 7 mm. In streken waar I'inus sylvestris groeit, van Juni tot Augustus; vooral op

bloeiende Taraxacuni, llieracium en H el iaii tli e ni u m vulgare. Alleen gevangen bij

f)ldenzaal. Winterswijk en Venh 3- quadripunctata L.

6 De gehecle boven- en onderzijde kurt en lijn, afstaande-, de kop vrij lang wit behaard.

Ilalsschild aan de zijden sterk" afgerond, met eene verdiepte middellijn, zonder zij-indrukken. 7

Bovenzijde niet-, de onderzijde uiterst lijn behaard. Ilalsschild aan de zijden llauw afgertjnd,

vóór het midden het breedst, ongeveer tweemaal zoo breed als lang; vooral aan de zijden

lijn en zeer dicht, netsgewijze gerimpeld; met onduidelijke, verdiepte middellijn en duidelijke

zij-indridckeu. Dekscliilden dicht rimpelig bestip|)cld, van achteren kort toegespitst. Bovenzijde

bij het $ eenkleurig groen, het halsschild soms iets meer goiidgroeu; bij het J (^latta F.)

kop en halsschild roodachtig-goiidglanzig; de deks<.liilden veelal blauwgroen, zeldzamer

blauw. Onderzijde groen, goudglanzig of roodkoperkleurig, glanziger dan de bovenzijde.

Laatste sterniet, in beide seksen, aan het uiteinde iets afgerond , de achterrand bij het 2 iets

meer dan bij het t? opgericht. Rij ah. c. 'signiiticnllis Kryu. zijn twee zwarte vlekken op

het halsschild voorhanden. Lengte 4; -6i mni. Op bloeiende Chrysanthemum leucan-

themum, Taraxacum en wilde rozen. Meermalen in de omstreken van Maastricht

gevangen. Ook bij Aken en Crefeld i- nitidula 1..

7 Dekscliilden aan het uiteinde vrij lang toegespitst; roodaclitig-goudglanzig; met een gemeen-

schappelijken, achter het midden tot eene ronde vlek verbreeden, zwartblauwen langsband

over den naad, waarin eene lang-driehoekige, groene vlek, welker lange, fijne top tot

ongeveer het midden van den i^aad reikt. Halsschild blauw, blauwgroen of groen, met twee,

door eene groene middellijn gescheiden, evenwijdige, breede, zwarte laiigsbanden; overliet

midden lijn, golvend, cenigszins netsgewijze, dwarsrimpelig; aan de zijden met grovere,

rondachtige rim|)els, als oogstippels. Dekscliilden, vooral naar het uiteinde, grof korrelig

bestippeld, eenigszins oneffen. Kop, onderzijde en pootcii blauw of groen. Laatste sterniet

hij het $ aan het uiteinde driehoekig uitgesneden, bij het ^ meer nitgerand. Lengte 8^-— 10

mm. De larve leeft in uitwassen van kersenboomen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij

Essen . (c a n d e n s Pz.)

Dekschilden aan het uiteinde kort toegespitst; vurig purper-rood met roodkleurigen goudglans;

met eene groote, afgeronde, blauwe basaal-vlek, welke op den achterrand eenigszins groen-

achiig of geelkoperklenrig is. Lichaam overigens, met de pooten, blanw of grocnachtig. Hals-

schild met twee groote, ronde, lluweel-zw-arte of zwartblauwe vlekken; ruim tweemaal zoo breed

als lang; de grootste breedte vóór-, bij groote exemplnren meer achter het midden; op het

midden met stralig niteenwijkende, lijne, scherpe rimpels; aan de zijden netsgewijze- gerim-

peld. Dekscliilden als bij candens bestippeld. Laatste sterniet, in beide seksen, afgerond,

bij het (f iets meer dan bij het J met opgerichten raiul. Lengte f,X—7i mm. Op bloemen,

o. a. op Verba SC urn. Niet inlandsch. liij EIberfeld in de Rijniirov. en bij Hamburg.
(salicis F.)

6
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III. Tribus Agrilini.

Coraebus Laporte de Casteln.

Dit f^enus is van Agrilus vooral onderscheiden door de korte tarsen , hij welke

de afzonderlijke leedjes breed, meer of minder hartvormig zijn , met eene bruinachtige

viltzool op de onderzijde ; het \e lid der achtertarsen slechts iets langer dan het ze.

Jlalsschild met gewonen, scherpen zijrand , daarnaast, vóór de achterhoeken , met of
zonder duidelijke, gebogen langskiel. Schildje effen. Prosternum zonder-, bij het niet in

ons gebied vertegenwoordigde sub-genus Melyboeus Deyr. met eene in het midden,

soms tot aan de basis, uitgerande kinflaat. De buitenrand der achtercoxae looft evenwijdig

aan den scherpen zijrand van het achterlijf. Klauwen gespleten. — Levenswijze als bij

Agrilus.
Van de 20 F.uropeesche soorten komt i iti het aangrenzend gebied voor.

Prostcnumi ccnigs/.ins ingecIniUt. Halsscliild aan ik- basis nccrgednilit; aan weerszijden voor de

aciuerlioeken inct een diepen indruk, doeMi zonder duidelijke langskiel, van welke slechts

naar voren een rudiment voorhanden is. üekschilden aciner het schildje, naast den naad,

gewelfd; evenals het lialsschild, niet zeer diclit, scluibachtig, bcsti(ipeld. Groenachtig brons-

kleurig, het halsschild en de basis der dekschildcn licliter bror.skleurig; de achterheirt der

dekscliilden en meestal eene plek ter weerszijden van het scliildje iets zwartblaiiw; de

dekschilden met smalle, wit bescinibde dwarsbanden. Lengte 115—14 min. Oe larve door

Tafifii-s en I'erris, de levenswijze door Kni^ beschreven. Niet inlandsch. In de lUjiiprov.

bij liopiiard (u n d a t tl s F.)

4. Agrilus Solier.

.Sprieten van af het 4c lid, naar binnen, meer of minder stomp gezaagd. Bovenlip

vierhoekig. Voorkaken sterk gebogen, toegespitst, van binnen diep uitgehold, tnet een

stompen tand en een dubbelen rand om de uitholling. Kaaktasters tamelijk dun ; het

\e lid zeer klein, het 2e lang; het 3t' korter, driehoekig; het 4e veel dikker, eirond.

Liptasters knotsvormig. Kin driehoekig, vlak. Kop meer of minder duidelijk in de

lengte gegroefd, zeer diep in het halsschild teruggetrokken ; met breed, vertikaal afval-

lend, gewoonlijk vlak, voorhoofd. Halsschild veel breeder dan lang, met dubbelen,

scherpen zijrand; de achterrand aan weerszijden diep uitgebogen tot opneming van de

basis der dekschilden. Schildje driehoekig, aan de basis breed, naar achteren scherp

toegespitst ; het voorste gedeelte in den regel i) door eene meer of minder scherpe

divarslijst en daarachter door een, over de gehecle breedte doorloopenden, dwarsindruk

,

in tweeen gedeeld. Dekschilden gewoonlijk achter het midden verbreed en dan smal

toegespitst, het uiteinde meestal fijn gezaagd. Prosternum met eene meestal uitgerande

{bij het i soms meer dan bij het J) kinplaat, de voortzetting tusschen de voorco.xae

gewoonlijk tamelijk breed en kort. De eerste twee sterniten volkomen tnet elkaar vergroeid.

Middel- en voorcoxae nagenoeg even ver van elkaar verivijdcrd. Achterco.xae tiaar

binnen slechts iveinig, naar buiten daarentegen duidelijk verbreed , de episternen vati

den tnetathora.x daardoor meer naar voren geschoven; de buitenrand der achterco.xae

scheef of 7vel iets of wat afgerond, waardoor een hoek gevormd wordt met den scherpen

zijrand vati het achterlijf. Tarsen lang en dun , de eerste 4 leedjes op de onderzijde

gelobd en zolig ; het ie lid der achtertarsen tweemaal zoo lang als het 2e ; klauwen

aan de basis getand of gespleten. Bovenzijde van het meer of minder cylindervormige,

metaalkleurige lichaam gewoonlijk dicht rimpelig, op de dekschilden meer schubachtig

bestippeld ; beharing gewoonlijk zeer zwak , op de dekschilden bij uitzondering rijp-

achtig. De mannetjes zijn slanker en onderscheiden zich door de iets breedere sprieten

en den bouw van het laatste stemlet.

De soorten van dit genus leven op boomen en struiken , vooral op wortelscheutcn

van eiken en beuken ; ook wel op berken en jonge aanplantingen. Velen vliegen snel op

1) Bij A. siibauralus (It-ljl. i». :i. is Iifl m liildjf vtlfii , uf ^l.•^llt^ mrt ili' ll;iiiwc aaiiduijicijr valt i-»-iir ilwarslijsl t-ii dwarsgruef.



S.\.\'. liUPRlCSTIDAE. — 4. Ar.KII.US. 83

t>fi zitten ^i^aarnc , bij feilen zpiineschijn , e/ };eveli{e hoornen en verseh ;^ezaa)![deplanken.

De larven leven in de schors of tusschen de schors en het spint , 'caarin zij kronkelige

,

onrcf^elmati;^ verloopende ,
,s;eleidelijk brceder wordende, gangen vreten, die elkaar bij

de aanwezigheid ran vele larven zoodanig doorkruisen , dat iedere gang afzonderlijk

niet meer te onderscheiden is. De ontwikkeling is tweejarig, zij verpoppen meestal in

het hout; in Juni of Juli komt de kever door een ovaal boorgat te voorschijn. Sommige

soorten kunnen schadelijk zijn.

De larve en pop van A. coeruleus, latieor nis en integerrimus zijn door

Roscnhauer ; de larve en pop van viridis door .4ubé {ab. e. fagi Ratzeb., Aubéi
Lap.) en Ratzeburg {ab. c. nocivus Ratz.) en de larve nog door Perris [ab.c. noc ivus

Ratzeb.); de larve van sinuatus door Puton en Xambcu ; de larve van b iguttat u

s

door Sehiödte en Altum, de metamorphose door Goureau ; de larve van e Ionga-

tus door Ratzeburg en Altum, die 7'an angustulus door Ratzeburg en Perris

;

de ontwikkeling 7'an cinctus door Perris cu de larve en pop van hyperici door

Perris beschreven

Van de ± 50 Europeesche soorten komen 9 /// Nederland en 6 in het aangren-

zend gebied voor.

1 ScliiKije cflcii, /.oiulcT iluMrslijst, of dczu is zeer (iiuliikli;lijl; cii stomp; mik zoiuler tiuMrs-

i^rDcl'. Ko|), iKiNschild en 'mulcrzijilc Miuiw ol' groeiiblauw; dekscliildcn goiuigroeu, ook

wel cciiigsziiis gcclkopcrkleiirii; ol' rooilacluig-goiuiglanzig. Kinplaac van liet prostenuim

,

alsook liet laatste stcrniet, zeer llaiiw iiitgerand. Kop en lialsscliild sterk rimpelig; de kop

niet ccnc oppervlakkige voorlioot'ds-groel'; liet lialsscliild achter liet midden duidelijk versmald,

niet eciie kleine, veelal onduidelijke, langskiel in de aclitcrlioeken , daarvi'ii'ir diep gegroefd.

Dekscliilden met scluibaclitige stippels dicht geriin|)cld. Tarsklaiiwen met een spitsen tand

in het midden. Lengte 7è-8i mm. Op de wortclschenten van oude populieren (Populus
t re 111 u la). Niet inlaiidscli. In de Rijnprov. bij Aken.

(coryü Ratz., auripennis Goiy) (subauratus Gcbl.^

Schildje door eene scherpe dwarslijst middendoor gedeeld (slechts bij integerrimus is

deze meer stomp en soms minder aangeduid), daarachter met eene dwarsgroef 2

2 Hec laatste sterniet aan het uiteinde afgerond, zonder laiigsindruk 3

Het laatste sterniet aan het uiteinde meer of minder diep uitgcrand, meestal met eene laiigs-

groef (bij coeruleus slechts weinig iiitgerand, zonder langsgroef) 10

3 Kinplaat van het prnsternuin diep, eenigszins driehoekig, uitgesneden. Halsschild breeder dan

lang, naar voren iets verbreed, met eenigszins afgeronde zijden; oneffen, van voren en aan

de zijden iets ingedrukt, dH-arsrimpelig; met eene duidelijke, korte, gebogen langskiel in

de achterhoeken. Dekscliilden elk aan de basis ingedrukt, dicht korrelig bestippcld; nabij

bet uiteinde, langs den naad, met een smal, zwak, wit of geelachtig liaarvlekje, hetwelk

soms bijna geheel ontbreekt; het afgeronde uiteinde getand. Bovenzijde donker purper-

rood, eenigszins roodkoperglaiizig; de onderzijde bronzig oUjfgroen; de kop veelal iets

gcclkoperkleurig of groenachtig, rimpelig bestippcld, niet eene oppervlakkige langsgroef;

halsschild ook dikwerf lichter koperkleurig. Tarsklauwen twee-spletig, de beide takken aan

de voor- en middelpooten bij het <? gelijk, bij bet $ aan alle tarseii ongelijk. Lengte

8^ — 10 mm. Op jonge eikciischeuten , ook op meidoorn; gedurende de maanden Mei en

|uni in den zonneschijn rondvliegende. Vrij zeldzaam; Arnhem, Wageningen, Eetlien,

Scheveningen, Zierikzee en Valkenburg (Limburg); lireda op een perenboom. Volgens

Puton kan deze soort schadelijk aan |)erenboonien zijn; ile larven vreten gangen tusschen schors

en hout der jonge takken ! sinuatus Oliv.

Kinplaat van bet prosternum gewoon uitgcrand, of wel afgcknot of afgerond 4

4 Halsschild zonder langskiel in de acbtcrhoekcn. Kinplaat van het iirosternum in beide seksen

duidelijk uitgerand. Dckschildeii nabij het uiteinde, langs den naad, met een duidelijk wit

liaarvlekje; bovendien de, langs de dekschilden, van boven zichtbare zijrand van het

achterlijf niet drie haarvlekken, benevens het buitcngedeclte der achtercoxae en de drie

laatste stcrniten elk met eene witte baarvlek. De grootste inlandsche soort; olijfgroen,

metallisch groen (ab. c. aenescens Schilsky), blauwgroen tot fraai staalblauw (ab. c.coeni-

lescens Schilskv). Kop rimpelig bestippcld, iret iets ingedrukt voorhoofd. Ilafsschild aan

de zijden slechts weinig afgerond, dvvars-rini|ielig, onelfen; de zijden neergedrukt en scherp

gerand. Dekscliilden elk aan de basis ingedrukt, achter bet midden iets verbreed, aan het

'uiteinde afgerond en lijn getand; korrelig en rimpelig bcstippeld. Onderzijde sterk glanzig.
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Tarsklamvcn twccsplctig, bij liet ^ de btidc takken gelijk, bij bet J ongelijk. Lengte

9i-i2 mm. De larve leeft in de dikke sciiors van eiken, de kever verschijnt in Mei op
akkerniaalsboiit. Vrij zeldzaam; in de dilnviale streken en Ziiid-Liinbnrg, ook eci.maal bij

Katwijk CP^O'"^'"'^'"^ i'ill.) 2. biguttatus F.

llalsscliild met eenc duidelijke langskiel in de acbterboeken; of, «anneer deze ontbreekt, de

kinplaat van het prosterniim volkomen afgerond. Dekschilden, alsmede bet overige lichaam,

zonder witte baarvlekken; bij A. ei n et iis langs den naad met ccne brecdc, rijpachtig glanzige

liaarstreep 5

5 Halsschild met cene duidelijke langskiel in de achterhoeken 6

llalsscliild zonder langskiel in de acliterboeken; bij A. hy)ierici is deze zeer onduidelijk,

soms nagenoeg geheel ontbrekend. Kinplaat van liet prostcrnum van voren volkomen afgerond. 9

6 Kiii|)laat van voren flauw uitgerand of afgerond 7

Kinplaat van voren breed en diep, bij bet ^ iets meer dan bij het J, niigerand. De schedel

sterk, eenigzins kogelvormig, gewelfd, voüruitstekend, met eene middengroef; de kop dicht

cir tamelijk fijn, rimpelig bestip]ield. llalsscliild veel breeder dan lang, naar voren aanmer-
kelijk verbreed; aan weerszijden, naast den zijrand, diep gegroefd; op het midden aan voor-

en achterrand dicj) ingedrukt; matig sterk, onregelmatig bcstippeld en iets dwarninipelig.

Lichter of donkerder blauwgroen of groenacluig-blauw; kop cii halsscbihl (behalve gewoonlijk

u:'ar de achterhoeken) goud- of roodkoperkleurig, zeldzamer goudgroen; de kop aan de basis

ei bet llalsscliild aan den voorrand iets zwartaclulg. Dekschilden elk aan de basis ingedrukt,

achter het midden iets verbreed; aan bet uiteinde afgerond en lijn getand; vrij sterk,

eenigszins scliubachtig, rimpelig bestippeld. Onderzijde eu pooten bronzig-zwart, glanziger

dan de bovenzijde. Lengte 5J— 7 inm. Op eiken en Popnlus tremula. Niet inlandscb. In

België, Oost-Kriesland en in de Rijnprov. bij Crefcid en Elberfcld. Ik zag een belgisch exem-
plaar, zonder nadere vindplaats, uit de collectie IFesmtiel.

(linearis Gory, Roberti Chcvr.) (praten sis Ratz.)

7 Dekschilden langs den naad met ccne breede, rij|)acluig glanzige, flauw ingedrukte liaarstreep.

Kinplaai afgerond. Donker, zelden licluer bronskleurig; rijpacbtig-, de, langs de dekschilden,

van boven zichtbare, zijrand van het aciucilijf dichter bcbaaui. Kop rimpelig bcstippeld,

in den regel met eene duidelijke langsgroef. llalsscliild aan de zijden rimpelig liestippeld,

over het midden duidelijk dwarsrimpelig. Dekschilden achter bet midden in 't oog vallend

verbreed en daaro]i sterk versmald, lijn scliubachtig bcstippeld. Lengte 6.1- -8J mm. Niet

inlandscb. In de Rijnprov. bij Coblenz en langs de Ahr op llypericum pulchrnm en

pcrforatuni. Zou ook op Sarotbamnus vnlgaris leven (cinctus Oliv.)

Dekschilden zonder rijpachtige beharing. Kinplaat door eene diepe groef van het prostcrnum
gescheiden U

8 llalsscliild met eene meer of minder gebogen, gcwomilijk weinig scherpe langskiel in de

aclitcrlioeken; veel breeder dan lang, naar voren verbreed, met zeer weinig afgeronde

zijden; grof en onregelmatig dwarsrimpelig, onelfen, met eene onduidelijke middengroef
en aan weerszijden, iets acliicr het midden, met een scheven meer of minder duidelijken

iuilruk. Kop rimpelig bestippeld, lijn, maar duidelijk bebaard; de schedel eenigszins gewelfd,

niet zelden zeer zwak gegroeid. Oogeii met vlak uitgebogen binnenrand. Voorrantl van de

kinplaat bij het J zwak uitgerand, bij het <? recht of zelfs afgerond. Dekschilden aan de

basis iets biceder dan het halsschild, achter het midden duidelijk verbreed, elk aan de basis

die|) ingedrukt, schubachtig korrelig gerimpeld; de lang versmalde uiteinden afgerond, ge-

woonlijk iets divergeereud en duidelijk getand. Sprieten kort, diep gezaagd; de afzonderlijke

lecdjes, van af bet 4e, spits driehoekig. Lichaam zeer veranderlijk in grootte eu kleur, lang

gestrekt, tamelijk vlak, met naar verhouding klein halsschild en lange dekschilden; ook
komen exemplaren voor, bij welke het halsschild naar verhondiug langer en breeder is,

de dekschilden korter zijn en aan bet uiteinde niet divergeeren. Het ty|ie is metallisch (dijf-

groeu, met blauwachtig of koperkleurig voorhoofd eu bronsglanzige onderzijde; bij ab. c.

fai;i Ratzeb. (^Jiibei Lap., ijiieniitiis Redt.) de geheele bovenzijde donker brons-, of eenigs-

zins rood- of geelkoperkleurig, soms het balsscliild iets roodkoperkleurig en de dekschilden meer
geelkoperkleurig; ab. c. *tircr F. geheel bronzig-zwart; ab. c. *iwciviis Ratz. 1) groen-

acluig-blauw, blauw, blauwgroen of violetacbtig; eindelijk zijn bij ab, c. linearis l'anz.

kop, llalsscliild en gewoonlijk ook de onderzijde goudgrocn, brons- of roodkoperkleurig,
de dekschilden groen- of blauwachtig. Het (^ is veelal kleiner dan het J. Lengte 6-y| mm.
Verbreid doch zeldzaam in de grcnsprovinciën op elzen, wilgen, hazelaars en beuken. De
larve werd aangetrolfen in zieke beuken (ab. e. /'«ij/ Ratzeb.); iu jonge, gezmide beuken
(ab. c. 'nuciriis Ratzeb.), doch ook in berken en rozenstammen. Het verscliilleiid voedsel

schijnt invloed te hebben op de klenr-verscbeidcnheid.

(caprcae Chcvr., viridipennis Oory) 3. viridi» L.

1) \)c vroi*«erir upgave van ab. c. nocivus Hul/, uil N<.(hTl;iii(J lifrusl op uiijiiisli- dflcniiiiiiitif.
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llnlssthitil iiici scherpe, rccliic InngsUicl in ilc achttrixiekcii; brccdcr il;ui lang, nicl vlak

algü/A-ttc zijilcn en langs ilcn zijranil die)) ingedrukt; aan de zijden, iels achter het

midden, een'igs/.jns stDniphnekig verhrccd; matig lijn en tamelijk onregelmatig dwarsrimpelig.

Ivop rimpelig hestipiield, de schedel matig gewelfd, met verdie|)te middellijn; het voor-

hoofd vlak, iets onelVen, onhehaard. Oogcn met nauwelijks uitgeraudeii biinienrand. De

kinplaat van voren zwak uitgerand. Dekscliildcn aan de hasis nauwelijks zoo hreed als het

halsschild op het breedste gedeelte; smal, in liet midden nauwelijks verbreed, met afge-

ronden top; scher|), schubaclitig gerimpeld. Bovenzijde donker brcnisghiuzig, uietallisch-bruiu,

bronsgroen, olijfgrocn uf zwart (ab. c. trisüs Fiigner); de kop iets lichter dan de rest van

het lichaam. Se"hildie en luulerzijdc zwart, zeer weinig brousglanzig. Deze soort herinnert iu

habitus aan angustulus en aanverwante soorten, docli is iets breedcr. Lengte 5 mm. 0|)

ionuc berken. .Niet inlandscli. In Westfalen bij Dortmnnd. Ik zag een e.xemplaar van /{f(7i'i')-.
" (heiulcti Ratzeb.)

9 Halsschild o|i de acliterhellt neergedrukt, op de voorheUt iets sterker gewelld; veel breedcr

dan laug, naar achteren duidelijk versmald, met gelijkmatig afgertmden zijraud; vrij grof en

eeuigszins onregelmatig dwarsrimpelig; evenals de schedel over het midden, in de lengte,

duidelijk en breed gegroefd. Kop rimpelig bcsti|)peld, het voorhoofd dwars ingedrukt.

Sprieten tamelijk hreed, weinig scherp gezaagd. De dwarslijst van het schildje meer stomp,

bij vele exemplaren minder scherp aangeduid. Deksehilden zonder rijpachtige beharing,

elk aan de basis sleclits weinig ingedrukt; achter het midden iets verbreed, aan het uiteinde

afgerond en onduidelijk getand; grof, schubachtig bcstippeld. Uovenzijde bronzig, donker

geel- of iets roodkoperklem-ig, zelden olijlgroen; onderzijde dcniker bronskleurig, naar

voren in den regel meer zwartacluig en bijna zonder bronsglans. Lengte öi—/,; mm. Volgens

Saxesen schadelijk aan Daphne mczereum. Niet inlaudsch. In Westfalen.

(cnpreus Redt.) (i n t e ge rr im n s Ratzeb.)

Halsschild gelijkmatig gewelfd; met zwakke, breede middengroef en eene zeer onduidelijke,

soms nagenoeg geheel ontbrekende, langskiel iu de aclucrlioekcn; dwarsrimpelig. De schedel

zwak en smal "gegroefd. Lichaam slank, de boven en onderzijde licht rooilkopcrkleurig,

"lanzig; de kop gewoonlijk goudgroen. Deksehilden achter het midden slechts \yeiuig

verbreed; met lijnc, rijpachtig glanzige, beharing. Lengte 4-55 """• Op Hy]icricnni

pcrforatinn. Niet inlandsch. In'de Rijnprov (h yP<^ ''''•' Crcutz.)

10 Kmplaat van het prosterniun zwak uitgerand. Eene middelmatig groote soort , welke gemakkelijk

te herkennen is aan de tamelijk lange, dunne, niet bijzonder sterk gezaagde, sprieten, en de

meer of minder doffe bovenzijde. Bronskleurig, olijlgroen, blauwgroen, veelal blauw. Kop

rimpelig bcstippeld; bij het $ het voorhoofd, evenals liet prostcrnum, dicht witachtig

behaard. Halsscliild breedcr dan lang, naar achteren duidelijk verstnald; met zwak afgeronde,

bijna rechte zijden, vrij diepe en tamelijk breede middengroef; dwarsrimpelig, aan weers-

zijden met een" iets gebogen laugsindrnk en in de achterhoeken met eene korte, iets gcbogi;n

langskiel. .Schildje met eene sclierpc dwarslijst. Deksehilden elk aan de basis duidelijk

ingedrukt; aan de zijden, vóór het midden, ingesnocrd; aan het uiteinde afgerond en lijn

getand. Laatste sterniet bij het smallere $ in liet midden vrij diep, driehoekig-, bij het

'ï minder diep uitgerand," in beide seksen met eene verdiepte middellijn; bij het $

bovendien korrelig bcstippeld. Het eerste sterniet bij het $ met twee bultjes. Lengte

54^85 iTim. Op jonge eiken en beuken. Juni. Zeldzaam; Apeldoorn, Deventer, Winterswijk,

Venlo en Maastricht. In de Rijnprov. bij" Aken, Crefeld en Düsseldorf.

(sulcicollis Lac, Sahlbcrgii Mannerli., tennis Ratzeb.) 4. elongatus Herbst.

Kinplaat van het prosternum sterk uitgerand. Doorgaans kleinere soorten 11

Schedel zwak gewelfd en hoogstens met eene lijnc, gegroefde middellijn. Lichaam smal.

Halsschild met zeer flauw afgeronde, bijna rechte zijden en met eene duidelijke, scherpe

langskiel in de achterhoeken '-

Schedel sterk gewelld; evenals liet voorhoofd, duidelijk breed gegroeid. Halsschild breedcr

dan lang, naar voren iets verbreed, met duidelijk afgeronde zijden; dwarsrimpelig, aan

weerszijden diep ingedrukt, met eene weinig duidelijke langskiel in de achterhoeken. Lichaam

eeuigszins kort, gedrongen, iets gewelfd, met den habitus van i n t ege rri mus. Bovenzijde

in den regel fraai blauw of groenachtig-blauw, zeldzamer groen (ab. c. yirais Schilsky) ot

olijfgroen; onderzijde bronzig zwart. De kop scliubacluig gerimpeld. Deksehilden aan de

basis iets neergedrukt, achter het midden een weinig verbreed, aan het uiteinde atgerond

en uiterst lijn getand. Laatste sterniet in beide seksen slechts weinig uitgerand, zonder

langsgroef; bij het $ dicht korrelig bcstippeld. Lengte 5-7 mm. Verbreid in de diUiviale

streken en in" Zuid-Limbiirg, op eiken, beuken, elzen en berken; zij schijnt ook op

Loniccra te leven (cyauescens Ratzeb., cyaneus üory) 5. coeruleus Rossi.
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12 Spricicn bij hci ^ meer ot' miinicr sterk-, bij liet J zwak gezaagd i.ï

Sprieten van af' bet 4c lid sterk verbreed, naar liet uiteinde wederom versmald; bij bet J

diep gezaagd, bij bet ^ in 'toog vallend breed en dik. Het <? zonder biiltje.s op liet eerste

stemlet; inet duidelijk verdikte atluerdijeii. Licbaam smal; de bovenzijde metallis.b-olijlgroen ,

blauw- ol' groenacluig, zeldzamer l'raai blauw (ab. c. coerulescens Scliilsky); de voorrand

van bet balsscliild en bet sternum eenigsziiis zwartaebtig; ook zijn soms kop en lialsscliild,

benevens de onderzijde, liebt bronskleurig en de deksebildeii olijl'groen. Voorlioüfd sterk

rimpelig bestippeld, fijn wit bebaard. Ilalsscliild veel brecder dan lang, naar voren iets

verbreed; grot", onregelmatig en niet zeer dicbt dwarsrimpelig; onelTen, aan weerszijden

met een langsindruk en een oiidiepen indruk in liet midden; met eeue duidelijke, bijna tot

aan bet midden reikende, langskiel in de aeliterliockcn. Dekscliilden aebier liet midden sleclus

iets verbreed, grot' korrelig bestippeld, elk aan bet uiteinde atgerond en uiterst lijn getand.

Laatste sterniet duidelijk uitgerand, voor het uiteinde bij liet $ met een laiigsiiidruk , bij

bet $ elTen. Deze soort is zeer in *t oog vallend door de sterk verbrcedc sprieten. Lengte

5—5* """• Oj) eiken. Juli, Aug. Zeldzaam; Ariibem, lireda, Locbem, Venlo en Valkenburg

(Limburg). In lielgic bij Cbarleroi; in de Rijnprov. bij Elbcrt'eld .... 9. laticorni» lil.

13 Dekscliilden bij versclic exemplaren, gelijkmatig, rijiiacluig bebaard. .Sprieten iets korter en

meer gedrongen dan bij an gust 11 lus, bij bet g minder sterk gezaagd; de leedjes meer
scherp driehoekig. Bovenzijde glanzig, olijt'groen ot' licht bronskleurig; of kop en lialsscliild

bronskleurig en de dekscliilden groenacluig. Ilalsscliild veel breeder dan lang, naar de basis

minder versmald dan bij angustulus, grof eii onregelmatig dwarsrimpelig; de zijden bijna

reclit; de indrukken en de laiigskiel in de achterhoeken als bij angustulus. Dekscliilden

in den regel iets smaller dan bij de naverwaiite angustulus, aan bet uiteinde iets afgeknot

en zeer onduidelijk getand. De uiiranding van bet diep gegroeide laatste sterniet in den

regel zwakker, en de twee bultjes op bet eerste sterniet bij bet <f lijner en minder
duidelijk. Acbterdijen niet verdikt. Lengte 4i — 5 inm. Op Prunus spinosa en ander

loofhout. De larve o. a. in Carpinus. Winterswijk, Venlo en Valkenburg, juli. In België

bij Luik, Jemeppe en Flemalle-H-te i^. olivicolor Kiesw.

Dckschilden uiterst lijn, moeielijk zichtbaar behaard 14

14 De prosternalc voortzetting tussclien de voorcoxae met parallele zijden. Sprieten bij bet <?

diep gezaagd, eenigszins gekamd; de leedjes aan den top afgerond. Roveuzijde meestal lichter

of donkerder bronskleurig, olijfgroen of iets geelkoperkleurig, zeldza'iier lihuiwgroen; de

onderzijde donkerder bronzig, lijn grijs behaard. Voorhoofd rimpelig bestippeld, witachtig

behaard, gegroefd. Ilalsscliild breeder dan lang, naar voren gewoonlijk iets verbreed, grof

en onregelmatig dwarsrimiielig, in de rimpels duidelijk bestippeld; met bijna rechte zijden

en eeiie duidelijke langskiel in de achterhoeken, welke nagemieg het midden bereikt.

Dekscliilden elk aan de basis ingedrukt, achter het midden iets verbreed; aan bet uiteinde

eenigszins afgeknot en zeer onduidelijk getand; dicht en grof korrelig besiip|)cld. Laatste

sterniet iets uitgerand, voor bet uiteinde bij bet <J met een afgekorten langsintiruk , bij het

$ effen. Bij het ^ op het eerste sterniet met twee meer of minder duidelijke, dicht naast

elkaar staande, bultjes; ook zijn de dijen meer verdikt dan bij het J. Bij var. 'riii<icolHs

Raizeb. 1) is het halsschild iets grover gerimpeld en zijn de dwarsrimpels in het midden
nabij den voorrand meer bochtig; liet laatste sterniet slechts oppervlakkig uitgerand en bij

het (J met zeer zwakke middellijii; ook ontbreken hier de twee bultjes op het eerste

sterniet. Lengte 4;— öj mm. Gemeen op jonge eiken, ook in de duinstreek; de larve

schadelijk aan eikenscheuten. De var. riipicuUis in België bij Leuven en in Westfalen bij

Dortmund 7. angustulus III.

De prosternale voortzetting tussclien de voorcoxae tot eeue verlengde ruit verbreed. Sprieten

weinig verbreed. Deze soort is meer gedrongen dan angustulus en beeft daardoor meer
den habitus van coeruleus. Schedel gewelfd en iets gegroefd. Halsschild in het midden
van den voorrand met eeue sterke bocht uitstekende, de zijden naar voren tamelijk gebogen;
zeer groF dwarsrimpelig. Dekscliilden met eeue, uit groote, scherp aangeduide scbiibjes

bestaande, rimpelige bcstippeling. Bovenzijde donker bronskleurig, of de dekscliilden olijf-

groen; de onderzijde lijn bruiiigrauw bebaard. Laatste sterniet vrij diep uitgerand; inet

lijiie, verdiepte middcllijn; bet ie sterniet liij het g zonder liultjes. Lengte 5; rti mm.
Lenmaal bij Breda, Aug. üok in Westfalen. Ik zag een exemplaar uit het Weeiier llofniusetun

(det. Danitl^, dat volkomen met het inlandsche overeenstemt ... 8. scaberrimus Ratzeb.

1) Vulf^cns dl, lirimnl ih- lliirnri'ïlte /ou ^ll|;iculli^ lï:il/cti. In*l wijiji- vaii a ii(:ij ^t ui u ^ III- /-ijii. wal ik /«-it Ijrlwijlrl,

Ik lag feil "'Xclliplaar uit lii-l Wecner HuruuiM'Uiii (<ii-t. UuHïd).



XLV. BUPRESTIDAE. — 5. TrACHYS. 87

5. Trachjs Fabr.

Lichaam kort icix-vrmi,:,' of ccriii^szins drielwcki,:^. Kop vrij diep in hei halsschild
verzonken , veriikaal slaande ; meer of minder diep uitgehold , daardoor veelal als het
ware tweelobbig ; i^een sprietgroeven. Sprieten ii-ledig, de eerste t-,vee lecdjes sterk
verdikt; de volgende 4 dun, nagenoeg kegelvormig, de overige naar binnen stomp,
zaagvormig verbreed. Bovenlip uitgerand en bcwimperd. Voorkaken kort, sterk
gebogen; aan de binnenzijde uitgehold, tnet een stompen tand Achterkaken met twee
hoornachtige , aan het uiteinde gebaarde lobben; de buitenste afgerond, de binnenste zeer
kort, scherp driehoekig. Kaaktastcrs zeer dik, knotsvormig; het eindlid groot , kogel-
vormigeirond , afgcknot. Kin driehoekig, met stomphoekig gebogen zijden. Liptasters
met klein, kogelvormig, afgcknot eindlid. Halsschild zeer kort en breed; aan de basis,

in het midden, ver naar achteren lobvormig uitgetrokken , het kleine schildje bijna geheel
bedekkend. Dekschilden naar achteren weer of minder sterk versmald , eenigszins drie-

hoekig, de helft langer dan te zamen breed. Prosternum zonder-, bij het sub-gen.
Habroloma Thoms. met eene kinplaat. De prosternale voortzetting tegen het meso-
sternum kort, aan het uiteinde afgerond. Achterlijf aan weerszijden, tusschen de
cpipleuren der dekschilden en een groot gedeelte der episternen van den metathora.x

,

met eene lange, smalle voortzetting van den scherpen zijrand Middelco.xae veel verder
dan de voorco.xae van elkaar verwijderd. Tarsen zeer kort, de klauwen aan de basis
duidelijk getand i). De soorten van dit genus zijn in den regel met enkele grove, korte,

meer of minder neerliggende , veelal hier en daar tot vlekken en banden vereenigde

,

haartjes bekleed, welke echter gemakkelijk afgewreven 7twrden. — De kevers leven op
struiken e?i bloemen ; de larven mineeren in de bladen.

De larve van T. minuta is door v. Heyden en Schiödte , de pop door v. Heyden

;

de larve en pop van pu mi la door v. Fraueufeld en Xambeu ; de geheele ontivikkeling
van na na door Heeger beschreven.

Van de 14 Europcesche soorten komen 2 in Nederland en 3 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Prosicrnum zonder kinplant. Halsschild zonder indruk in de voorliocken. Dekschilden zonder
kielvormig-verlieven lanijslijn ; met grove, meestal weinig diepe, stippels (Snh.-gen.
T r a c h y s i. sp.) 2

Prosternum met eene groote kinplaat, naar achteren geleidelijk versmald. Halsschild met eene
rondachtige groef in de voorhoeken. Dekschilden aan de buitenzijde met eene kiclvormig-
verhcvcn langslijn, van af de schoiiderbuil tot nabij het uiteinde (Sub-gen. Habroloma
Thoms.); tamelijk grof, eenigszins rimpelig, in onregelmatige langsrijen, bestippeld. Voor-
hoofd breed en diep, driehoekig, uitgehold; door eene dwarskicl van den clypeus ge-
scheiden. Halsschild zeer kort, naar voren sterk versmald, met iets afgeronde zijden. Lichaam,
met de pooten, geheel zwart, met geringen bronsglans. Lengte 2 mm. Volgens //cf^i?;- mineert
de larve in de bladen van Convolvulus arvensis, volgens v. Heyden 'm die van wilgen.
De kever vindt men in Juni op Geranium sa 11 guin e urn 2J. Niet inlandsch. In Westfalen.

(troglodytes Lap.) fnana Herbst)

2 De prosternale voortzetting achter de voorcoxae verbreed 3

De prosternale voortzetting tamelijk breed, naar achteren niet verbreed, met nagenoeg parallclc

zijden. Kop diep uitgehold. Halsschild aan de zijden iets ingedrukt, iljn en spaarzaam
bestippeld, soins geheel onbestippeld; zelden aan de basis met geringe aanduiding van
rimpels Dekschilden gewelfd, met zwakke schouderbuil; grof, doch niet diep, eenigszins in

rijen, bestip|icld; hier en daar dwarsrinipelig. Lichaam onbehaard; kop en halsschild licht

bronskleurig of iets geelkoperklcurig, de dekschilden donkerblauw; de onderzijde bruinachtig-
bronskleurig. Lengte 2J--3 mm. Zeer zeldzaam; Driebergen en Goor, juni, Juli. In België
bij Enghien; ook bij Aken en in VVestfalen. (pygmaea Gyih., nee F.)'2. troglodytes Gylh. 3)

3 Dekschilden elk met een diepen indruk aan de basis; iets breeder dan de basis van het hals-

schild, eenigszins lang-driehoekig, oncllcn; gewoonlijk onduidelijk en eenigszins verspreid

1) B:j de \\w\ in uiis p.-liied voorkoiin-iide T. Marseulii Bris. zuudi'ii de lar>kl;m\veii iiiei f,'el;ind
71J11.

-) Naar liet sehijiir. koinl de/.e G era 11 i u ni-soorl itl Nederland alleen liij Maaslrielil vitur.

3) Ik betwijfel liel vourkoinen van de Zuid-Europeesthe T. pj-gmaea l". (eurusca l'unja) in un» geliied; ik vennued dal de
opgaven uil WeaUalen doelen op pygiuaea Gylli. ^ Iroglodjles Gjlb.
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bcNtippcUI, met sterk uitpuilende .scliüiuicrlniil; over de scliijl' tmnelijl; vlak, niet 4 uitge-

zakte, tiit witte haartjes bestaande, smalle dwarshaiulen, welke soms al'geHTCVcn zijn. Kop diep

en breed, drielioekig, uitgehold, llalsschild veel breedcr dan lang, naar voren versmald,

onelVen; onduidelijk bcstippeld. Bovenzijde zwart, eenigszins bronzig; meestal, vooral op

de dekschilden, met violetachtigcn weerschijn, de kop lichter bronskleurig. Lengte 25— :,; mm.
Gemeen in de diluviale streken en in Zuitl-Limburg; op jonge eiken, beuken, hazelaars en

wilgen. Oe larve mineert in de bladen van Salix caprea en aurita, zij begint aan den

top van het blad; waarschijnlijk zijn er twee generaties in het jaar 1. mlnuta 1..

Dekschilden zonder, of hoogstens met een smallen, ondiepen , indruk langs de basis; \net

weinig uit|Miilende schouderbuil, over de schijf gewelfd, zonder banden. Voorhoofd minder

diep uitgeiiold; niet eene smalle, groefvormige voortzetting op den schedel 4

4 Achterrand van den clypeus bijna recht ol' iets naar voren gebogen, weinig duidelijk van het

voorhoofd gesclieiden. De kielvormi;; verheven randlijnen van de prosternale voortzetting

loopen evenwijdig aan elkaar en vcreenigen zich van voren, lironzig-zwart of eenigszins

donker-geelkoiierkleurig. Dekschilden onregelmatig, hier en daar iets vickkig bebaard; met

oppervlakkige, groote, hier en daar eenigszins in rijen staande, stippels. Lengte 2—2J mm.
Niet inlandsch, wellicht in ons gebied te vinden (iniermedia Gory) (puniila III.)

Achterrand van den clypens naar achteren gebogen en duidelijker van bet voorhoofd ge-

scheiden; de kop dic|)er ingedrukt. De kielvormig verheven randlijnen van de prosternale

voortzetting buigen zich sterk naar buiten alvorens den voorrand te bereiken. Kop en bals-

schild minder duidelijk-, de dekschilden minder dicht bcstiiipeld. Overigens op ])nmila ge-

lijkend. Niet inlandsch. Deze soort zon in West-Diiitschland voorkomen. Ik zag twee exem-

plaren uit W'eimar (coll. Reiner'). Door C/;. Br/joH/ op de bladen van Kragaria collina i)

ontdekt (fragariac Uris.)

IV. Tribus A I' 11 A N I sTi e ! N I.

6. ApliJiiii.sticu.s I^atreille.

Lichaani meer of minder la?i^ ,1;es/rek/ en smal. Kop zeer ^i^rooi , smaller dan het

halsschild , horisontaal daaruit te voorschijn komend; diep driehoekig ingesneden en

daardoor tiveeloblii,:; ; het grootste gedeelte van den clypeus op de onderzijde van den

kop , als eene smal-driehoekige plaat, tnsschcn de oogen ingeschoven. Oogcn ver van den

voorrand van het halsschild verwijderd. Sprieten ii- ledig, dicht aaneen, vóóraan op

het voorhoofd , ingeplant., volkomen in groeven inleghaar : de eerste twee leedjes aan-

merkelijk verdikt, de laatste 4 naar binnen zaagvormig verbreed. Bovenlip bijna vier-

hoekig, van voren slechts jlauw uitgerand. Voorkaken krachtig, gebogen, scherp toege-

spitst; op de binnenzijde uitgehold, met twee tanden aan den binfienrand. Achterkaken

twee-lobbig ; de buitenlob half-hoornachtig
,
gebogen, niet gebaard; de binnenlob meer

vliezig, kort , aan hel uitcin'ie met 8 tot 10 rechte, kamvormig geplaatste, bewegelijke,

borstclharen. Kaaktastcrs nauwelijks langer dan de buitenl.>b ; het eindlid lang eivormig,

toegespitst. Liptasters zeer kort, het eindlid kort kegelvormig, afgestompt ; het voorlaatste

lid veel latiger en dikker. Kin driemaal zoo breed als lang, aan de zijden afgerond

,

van voren in het midden zeer zwak verbreed. Halsschild ge^uelfd , breeder dan lang,

naar achteren iets versmald ; aan de basis, aan 'weerszijden van het schildje, 7iitgerand

;

met eene dwarsgroef over het midden , alsook van voren cti aan de basis djcars

ingedrukt. Schildje door eene diepe langsgroef nagenoeg gespleten. Dekschilden ongeveer

zoo breed als het halsschild , aan de zijden, vóór het midden, uitgerand. Prosternum

met eene kinplaat. De prosternale voortzetting tnsschcn de voorco.xae , vóór het scherpe

uiteinde , hoekig verbreed. Dijen met eene diepe groef tot volkomen opneming der schenen.

Tarsen half zoo lang als de schenen, de leedjes kort driehoekig, op de onderzijde

gelobd. — Dit genus kan als een vcrbindings-lid tusschen Trachys en Cylindro-
morphus beschouwd worden. — De soorten leven op lage planten en struikefi. De
larven, naar alle 7vaarschijnlijkheid , in de stengels van kruidachtige planten, als

Gramineeë.n en Juncacceen. De larve en pop van A. emarginatus zijn door

Perris beschreven.

Van de 7 P'.uropcesehe soorten komen 2 in Nederland en i /;/ het aangrenzend

gebied voor.

\) l'ra^aria collina blirli. kuiiil iiit-t in .Nederland mjov.
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1 Liclianin l:iiii; ijcscrckt, cciiigs/iiis cylimlcrvormig; ilc lickMliiKIcii minstens ruim 2J ni.iiil zon

lang als lirccil. l)c iiuiruU op cU'n l;op niet geliccl over den selieiiel looiieiul. Ilalsschiltl met

Jric vrij diepe dwarsitidnikkcn 2

Licliaani Uortcr en lireedcr, de dekscliiklen ongeveer tweemaal /.on lang als Ineed. De indruk

op den kop, over den schedel toe aan liet lialsscliild reikend llalsscliild in het midden onge-

veer tweemaal zoo breed als de ko[), met duidelijk at'gezettcn, iets opgerieluen zijrand; met

drie dwarsindndtken , van welke de middelste zeer weinig, veelal nagenoeg niet, aangeduid

is; inet scherpe achterhoeken, uiterst lijn gccliagrineerd, met enkele navelstippels; naar de

basis niet versmald. Deze soort is naverwant aan emarginatus, duel) brccder en meer

gedrongen; zwart, met gcringen hronsglans. Dekschilden aan de bn^is nauwelijks breeder dan

iict halsschild; achter de schouders duidelijk samengeknepen, achter het midden verbreed;

met lijn gerande zijden; naar bet uiteinde versmald, de top zclliets al'geknot; met cenigszins

onregelmatige stip|)elrijen en rimpelig; sommige exemplaren vertoonen een of twee, meer

ol' minder duidelijke, langsgroeven. Lengte 2-J— 3 nnn. Op j u 11 c 11 s-suorten, op vochtige

plaatsen. Meermalen bij den Haag en Loosduinen, Mei -Juli; op vochtig zand in afzandc-

rijcii en van planten gesleept. Ook hij St. Pietcr (Maastricht), Aug. In lielgië bij Riddcrborn.

2. pusillus Oliv.

2 Lichaam zeer lang gestrekt en smal, duidelijk gewell'd; zwart met duidelijken hronsglans.

Dekschilden 3.I maal zoo lang als breed, aan den top sclicet' ai'geknot, met afgerondcn

bintenhoek; het achterlijf sterk oversclirijdend. Overigens als bij emarginatus. Lengte

3^—4 mm. Niet inlandsch. In Frankrijk en in de Rijnprov. (Aken?) . (elongatus Villa)

Lichaam korter en breeder; de dekschilden slechts weinig gewelfd, ruim 2j maal of bijna

3 maal zoo lang als breed, het achterlijf weinig oversclirijdend; met regelmatige stippelrijen,

welke naar het uiteinde verdwijnen; aan den top afgerond; zwart, eenigszins glanzig, docli

met geringen hronsglans. Halsschild breeder dan lang, aan de zijden afgerond, de grootste

breedte vóór het midden, naar achteren iets meer dan naar voren versmald; tisschen de

middcn-dwarsgroef en den basaalindridi met een klein langsgroefje; zeer oppervlakkig

besiippeld. Lengte 2;—3J mm. Op jonge eikenseheuten en opHypericum perforatum,
luni— Augustus. Volgens ,!e Marseid op Juncus in vochtige grasvelden, liij Driebergenen

Hengelo. Ook bij Aken en in Westfalen 1. emarginatus F.

('jliiidroiiiorplius Kiesenw.

Lichaam /aii^t,' en zeer smal, cylindervormig. Kop zeer .i^'rooi , eeiiij^sziiis ko^'cl-

vormig uitpuilend, x'^ivoonlijk iets breeder dan het halsschild , slechts ,i;egroefd; de mond,

alsook de inplantingsplaats der sprieten op de onderzijde-, de oogen vóóraan, ver van

den voorrand van het halsschild, i^elegen. De clypeus van voren uitg-erand. Sprieten zeer

kort, dicht aaneen, aan den binnenrand der oogen , ingeplant, slechts de jvortel in eenc

groef langs den tnond inlegbaar ; w-ledig, van af het 6e lid driehoekig , naar binnen

gezaagd. Bovenlip ticeelobbig. Voorkaken driekantig , van binnen uitgehold. Achterkaaks-

lobben perkamentachtig , de buitenste breed-driehoekig ; de binnenste smal, kort
,
gebaard.

Het \e en ^e lid der kaaktasters kort , het eindlid eivormig, aan den top afgeknot.
Kin driemaal zoo breed als lang, van "voren breed afgerond. Tong hoornachtig, verbreed,

naar 'voren sterk -versmald, aan den top afgeknot. Liptastcrs draadvormig , dicht aaneen,

aan de buitenzijde van de tong, ingeplant , deze ver overschrijdend. Halsschild zoo lang

als breed, de 'voor- en achterrand bijna recht, soms de achterrand aan weerszijden iets

uitgerand. Dekschilden meer dan driemaal zoo lang als het halsschild , naar het uiteinde

toegespitst, aan den top afgerond. Frosternum zonder kinplaat. De schenen niet in de

verdikte dijen inlegbaar. Tarsen iets korter of langer dan de schenen ; de klawivcn met

een zeer stompen basaaltand.

Van de 9 Europeesche soorten komt i /// het aangrenzend gebied voor.

Groenachtig-zwart, dof, niet bruiizigen weerschijn; uiterst lijn gechagrinecrd en grof hcstippcld.

Halsschild elfen > naar achteren iets versmald. Dekschilden op de voorhell't met onregelmatige

stippelrijen, de schijf iets vlak gedrukt; achter het midden een weinig verbreed. Lengte

5-4 mm. Op Hv|iericum perl'oratum. Niet inlandsch. In de Rijnprov. en Westfalen.

(filnm Gylh.)
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XLVl. Familie THROSCIDAE.

I)c7.c Ulcine laiiiilic voniu nicc die licr IC '.i c n c iii iil ;i c den overgang vamlc B ii p r es u dac tot

de Kla tciidac. Vooral de larven komen niet die der li ii [ires tidac overeen, terwijl bet volkomen

insect meer aan de Klateridac herinnert. -- Kop min oi' meer vertikaal alvallend, diep in het

halsscliiUI verzonken. — Sprieten nabij de bovenlip, aan de zijden van den kop vi'x'ir de oogen, in

een groetle ingeplant, ii-lcdig; de eerste twee leedjes groot, nagenoeg even dik, het tweede lid op den

recht algcsneden top van het te ingeplant; snoervormig, met 3-ledigc, gezaagde knots ('1' h ro se tis),

ol" van af het 4e lid gezaagd (Drapctes); in de rust in diepe, langere of kortere sprictgrocvcn, op

de onderzijde vat; het halsscliild, volkomen inlegbaar. - De mond is geheel op de onderzijde ge-

legen, de monddeelen zwak ontwikkeld, liovenlip duidelijk. Voorkaken kort, driehoekig, op de bin-

nenzijde uitgehold, met gewonen top. AchterUaken met twee kleine lobben, van welke de buitenste

soms rudimentair is. Kaaktasters 4-, liptasters 3-lcdig, bet eindlid bijlvormig. Kin en tong breed, kort,

vliezi". — 1'rosicrmiin niet (Drapetes) ol' zonder kinplaat, welke den mond bedekt; met ecne tamelijk

breede voortzetting tnsschcn de voorcosae („liorststekel') welke in ecne uitholling van het mesosternnm

grijpt; de verbindings-naden, tnsschcn het prosternnm en de breede plcurac, zijn naar voren verdiept

en" vormen de sprictgrocvcn. - Wat de ncrvatniir der vleugels bctrel't, wijken, volgens y. /Ji-(//fH*rt_c/(«r,

de Throscidae van de ICIatcridac al"; Drapetes zon in hoofdzaak meer met de Elateridac
overeenkomen. Volgens Roger is de vleugel van Throscns clateroidcs breed en komt

in vorm met die van Tracbys (15 n p re st id ae) overeen. Het gewricht ligt voorbij het midden,

het topgcdeelte is aderloos. lil bet basale gedeelte der arca externo-media bevinden zich slcclits

cenc zeer korte, van de vena externo-media uitgaande, teriigloopendc ader en twee lange pigment-

strepen. De vena externo-media is in het basale gedeelte iets naar buiten concaaf, op de hoogte van

het gewricht knievormig tot den achterrand afwaarts gebogen. De vena interno-media is gewoon. In

de arca interno-mcdia bevindt zich ecne, nabij de basis vrij in dit veld ontspringende, bijader, welke

zich in twee hoekig uitcenlüo|iendc takken deelt, welke daarop, zoowel aan elkaar als aan de hoofd-

ader, tot aan den achterrand, evenwijdig loopen en tiict haar door cene dwarsverbinding samen-

hangen. Door een kleine split is een basaal-lobje afgescheiden. — Voorcoxae kogclvormig; de voorste

coxaalboltcn van achteren open. Achtercoxac tot plaatvormige dekstukken verbreed, welke tot aan

de epiplenren der dek-^childcn reiken en op den achterrand tritgehold zijn om de aclucrdijcn op te

nemen. I'ooten kort, in uithollingen min of meer intrekbaar. De trochantincn der voor- en middcicoxae

niet zichtbaar. Dijen tamelijk breed, aan den binnenrand niet eeiic groef tot o|)ncniing der schenen,

welke aan het uiteinde van "twee lijnc sporen voorzien zijn. Tarscn 5-ledig, meer ofniindcr verlengd;

het eerste lid zeer lang, het 4c gelobd. Klauwen klein, ongctand. Achterlijf met K tergiten en 5

steriiiten; met scherpkantig omgeslagen zijden, welke door den overgrijpenden rand der dekscliilden

bedekt worden. — De Throscidae trekken bij gevaar sprieten en pooten in en houden zich geruimcn

tijd als dood; springen dan, op den rug liggende, evenals de lUateridac in de hoogte en komen

wederom op de pooien terecht; of dit ook bet geval is met D ra pe tcs schijnt twijfelachtig te zijn. Van

de Elateridac, met welke zij in habitus overeenstemmen, onderscheiden zij zich overigens door den

vorm van bet prostcrnum en door de minder besvecgbare verbinding van den prothorax aan den

mesoiborax. De soorten leven meestal op de bladeren van hoornen, of op heesters; stjinmigcn onder

stecnen en schors, cenc enkele in boomzwammcn. De larven leven vermoedelijk in dood hout.

Prosternnm van voren recht afgcknot, zonder kinplaat. Bovenlip vooruitstekend, breed, half-

cirkelvormig. Sprieten in lange, gebogen sprictgrocvcn, op de onderzijde van het halsscliild,

inlegbaar; met 3-ledigc, gezaagde knots; het 3c tot 8e lid zeer klein. Lichaam vri.i dik,

min of meer wigvorinig; dicht behaard '• ThroscilS.

Prosternum met ecne kinplaat. Bovenlip tamelijk smal, rechthoekig. Sprieten in korte groeven,

op de onderzijde van het halsschild, inlegbaar; van af het 4c lid gezaagd. Lichaam tamelijk

vlak, elliptisch, glanzig, lijn bebaard (Drapetes.)

1. Throscus Latreille.

(Trixagus auct., nee Kugclann)

Sprieten vóór de oogen htgcplant ; het eerste lid f;root , het tweede veel korter^ doch

)ui:^eiwe,i( even dih, eeni^^ssins vierhoekig; de volgende 3 leedjes onderling gelijk, dunner

en korter; het 6<-. ^e en ?,e meer dan dubbel zoo breed als lang ; de laatste 3 zeer

groot, aan de buitenhoeken samenhangend , daardoor de knots als i^ezaagd. Bovenlip

Vooruitstekend , half-cirkelvormig. Voorkaken met gewonen top en gaven binnenrand.

Achterkaken tweelobbig; de buitenlob hoornachtig, tot aan het midden van het ^e tasterlid

reikend, aan het uiteinde en aan den binnenrand sterk gebaard, de binnenlob klein en
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slechts als ccn luuirbiDtdcltje aan de basis van de buitenste ,i;ezeten. Kaaktasters vrij

i^root, het \c lid klein, het 2e vrij groot ; het -^e smaller en korter , doch van denzclfden

vorm als het 2e; het ^e groot, scheef a/geknot, zwak bijlvormig. Kin veel brccder dan

lang, van voren zeer zwak verbreed, afgerond ; in het midden in ecne groote , kegel-

vormige spits verlengd, waarachter de vliezige, aan den rand bewimperde long uitsteekt.

Liptasters yledig , het ie lid klein, het 2e lang en dun, het y groot , bijlvormig.

Lichaam bij alle soorten roodbruin, soms zwartbruin ; vrij dik, mm of meer 'wigvormig

;

de boven- en onderzijde neerliggend, zijdeachtig, grauw behaard Kop vertikaal afvallend.

Halsschild van voren afgerond , aan de basis t~weemaal uitgebogen , de scherpe achter-

hoeken volkomen tegen de schouders der dckschildcn aansluitend. Dekschilden met fijne

stippellijnen. Prosternum van voren recht afgeknot , zonder kinplaat; aan weerszijden

met eene diepe, gebogen sprleigroef. Tarsen draadvormig, het \e lid zoo lang als de

volgende 3 leedjes te zamen , het 30' gelobd ; klauwen gewoon. Bij het $ de spnetknots

grooter , kort en wit wollig behaard; ook zijn de zijden van het halsschild minder

gelijk7natig afgerond en bij vele soorten de dekschilden naar het uiteinde van haarfranjes

voorzien. — De soorten van dit genus leven, gewoonlijk in aantal bijeen, op struiken en

lage planten , vooral in vochtig gras. Zij vliegen zeer goed en loopen zeer snel. Wanneer

men ze stoort, leggen zij de sprieten in de daarvoor bestemde groeven , trekken depoolen

in en houden zich geruimen tijd als dood. Op den rug liggende, .pringen zij, met

behulp van den „borststekcf op, doch niet zeer hoog, slechts even, en komen iveer op

de poolen terecht; bij de kleinste Elateriden is de hoogte waarbij deze opspringen

veel aanzienlijker. — De larven schijnen in oud loofhout , 0. a. van eiken te leven.

Van de 12 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 3 /// het aangrenzend

gebied voor.

\ Oogcn zuiider inkeping. Voorlioolci tiisschcii de oogcn niet twee fijne, Uielvorniige langslijncn.

Dekscl)ilden met lijne stipjiellijnen, in de tns>.chenniimten met eene fijne stippelrij. Het $
zonder gele fiaartranjcs aan de zijden der dekscliilden. Lengte 2',

—

1\ mm. In lio.ssclicn 0|i

planten, ook wel op linden; April— |nni. Niet inlandscii. In VV'esttalen en in Noord-Frankrijk

bij Rijssel
' (lir e vico 1 1 is Bonv.)

Oogen met eene meer of' minder diepe inkeping -

z Oogen tot op de lielft ingekeept. Voorhoofd tnssclicn de oogcn met twee kielvormige langs-

lijnen, welke niet geheel tot naar achteren reiken. Ilals.sehild veel hreeder dan lang, naar

voren sterk versmald ; met sterk neergebogen voorhoeken ; de zijden bij het $ meer ge-

leidelijk afgerond, bij het $ van af het niidden meer plotseling in eene rechte, ot zelfs

naar binnen uitgebogen lijn versmald; de achterhoeken scherp. Dekschdden bij het $ naar

het niteinde meer versmald dan bij bet J; fijn gechagrineerd en in de tnsschenrninuen der

fijne stippelrijen fijn bestippeld. Bij het $ de sprietknots zeer groot en breed, nagenoeg

zoo lang als de rest der sprieten; kort, wit, wollig behaard; ook vertoonen de dekschilden

naar het uiteinde lange, doch weinig dichte haarfranjes. Lengte 2*— si ""f- Zeer verbreid

en vooral op vochtige, schaduwrijke plaatsen, niet zeldzaam onder steenen en boomschors;

ook uit dorre bladen langs slootkanten gezeefd. In Mei ziet men ze in copulatie tegen

boomstammen in den zonneschijn i. demiestoides L.

Oogen volkomen middendoor gedeeld 3

3 Voorhoofd met twee duidelijke, kielvormige lang^lijncn 4

Voorhoofd zonder zichtbare kielvormige langslijnen 5

4 De kielvormige voorhoofds-lijnen krachtig ontwikkeld, nagenoeg den voorrand van het halsschild

bereikend, dicht aaneenstaande; bet ingesloten gedeelte van bet voorhoofd slechts zeer

w'einig grooter dan de zijdeelen tot aan de oogen. Halsschild aan de zijden, voor de

achterhoeken, afgerond, daarop naar voren tamelijk rechtlijnig of iets bochtig versmald.

Dekscliilden naar achteren, vooral bij het J', duidelijk wigvormig versmald; de tusscbenruimten

der stippellijnen duidelijk-, de niiddelsten in rijen bestippeld. Overigens in grootte en habitus

aan demiestoides gelijk. Lengte 2;— 3 mm. Op brandnetels en Parietaria ofticinalis,

|uni eu Juli; ook achter boomschors. .Vrnlicm en Valkenburg (Liuihnrg). In de Uijnprov. bij

Cleef: ook in Westfalen 2. carinifrons Bonv.

De kielvormige voorhoofds-lijnen lijn, vóc'ir den schedel afgekort. Halsschild naar voren

afgerond-versmald. De tussclienruimten op de dekschilden onregelmatig, dicht bestippeld i).

i) In Ziiid-OosU'lijk Kurupa k.>i]il var. Itanroidoirii Deslir. (;«..,(o/»i \V,-is.| >....i', l.ij iv.lku dp lusstlniiruiintcii dir

dekschild*'ii vaii vur^-ii in Iwcc rijfii lll•^lip[leId zijii.
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De zijilcn ilcr dcUscliildcn bij lier f zonder liaaiiraiiJLS. Lcngic 2\ mm. lii lio.'isclicii en op

gr.isvciden, voorjaar. Niet inlaiidscli. liij Hamburg, Alirweiler en in Noord-l'rankriji; bij

Uijsscl (clatcroidcs Heer)

5 Licliaam zwartbriiin, sprieicn en |H)oicn roodbruin. Ilalsscliild vrij sterU-, de tussclicnrninucn

der dck.scliildcn eveneens vrij sierU en verspreid bestippeld. De zijden der dekscliilden bij

bec (J met vrij lange, goudgele baarfranjes. Lengte 2 inn;. Niet inlandsch. Deze .soori zou

in de Rijnprov. bij Abrueiler gevangen zijn ....(<? aurociliatus Rcitt.) (e x n 1 lionv.)

Licliaam roodbruin, dicht en zeer lijn bebaard, llalsschild lijn en diclu be.stippeld; de tussclicn-

ruimieii der zeer lijiie siippellijnen op de dekscbildcn dicht bestippeld. Deze soort is de

kleinsie van bcc genus, tamelijk gelijkniaiig geweltd, breed en kon, ineer ovaal dan

demi est o i des, ook meer witachtig bebaard. De zijden der dekscliilden bij het <? met zeer

korte haarlraiijes. Lengte iJ— 2; mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

Rotterdam, Maart—Mei, gemeen in het Park achter de schors van platanen. 3. obtusus Curt.

Drapetes Redlb.

Lichaam tamelijk vlak , cllipiisch
,

,i,'-la>izi,i;
, fijn behaard Sprieten in korte ^aroeven,

op lic onderzijde van het hahschild , inlc,i(haar ; het ie lid ,i,'root, vrij lang en iets

i;ebogen; het 2e en ^e klein, de vols^-rndcn j^root
,
gezaagd; het eindlid ovaal. Bovenlip

tamelijk smal, rechthoekig. Hahschild iets getvel/d , zoo lang als breed, naar voren

geleidelijk versmald; de lange, spitse achterhoeken de schouders der dckschilden omvat-

tend. Schildje stomp-driehoekig. Prosternum met eene afgeronde kinplaat , roelke den

mond bedekt; de voortzetting tegen het mesosternum breed, met rechten, kantigen

zijrand en afgerond uiteinde. De voor- en tniddelcoxae ver uiteen staande. Trochanters

der achterpooten langwerpig. De eerste 4 tarsleedjes met lobvormige aanhangsels.

Klamven aan de basis getand.

Van de 3 Eitropeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Glanzig zwart; lijn en vrij dicht, zwart, op kop en balsschild afstaande-, op de dekscliilden

meer liggend en lichter behaard; de dekscliilden op de voorbelft met een roodeii dwarsband,

langs den zijrami niet eene kielvorniig verheven lijn. Kop en balsschild sterk en vrij dicht-,

de dekscliilden lijn en verspreid bestippeld. Lengte 3^—4 min. In zwammen van rottende

cikenstronkcn , ook in den zonnescbijn op beuken en berken en soms tegen het glas van

brocikasseii aangevlogen. De larve leel't vermoedelijk ook in run. Niet iiiland.scli. Zij zou

bij llambiirg en in Westl'alen voorkomen.
(mordelloidcs Host, eqiiesiris F., cinctiis Panz.) (biguitatus Piller)

XLVll. Fainilie EUCNEMIOAE (Fig 72).

l-i.:. 72 I. S|iri.'

II. Sjirielgruol

van (^iTopli ) I

<? OriR.

vart K «I L llnii U mina Alii. (In

Deze familie is nauw verwant aan de Tbros-
cidae, doch onderscheidt zich vooral door het

onduidelijk of niet zichtbaar zijn der bovenlip en

de plaatsing der ii-ledigc sprieten tusschen de

oogen 0]> bet voorhoofd, lietzij ver van elkaar

verwijderd, of meer of minder dicht bijeen staande.

De sprieten zijn gezaagd of gekamd (t?) (Fig- 7-

1), bijna draadvonnig, zelden iiarclsnoervormig

(Dromaeoliis), bij uitzondering het <? waaier-

vormig (o. a. Tharops); bet 2c lid staat met

de versmalde basis naast den scheef afgeknotten

top van het ie ingeplant. - Eindlid der tasters

eivormig, aan den top iets t()egcs()itst; zeldzamer

bijlvorinig (o. a. Enen e mis). — Clypcus door

de begrenzing der diepe groeven, waarin desprielen

ingeplant staan en het ie lid kan ingelegd worden,
eenigszins irapeziumvorinig; bij Cero |) h y t n m staan

de sprieten daarentegen aan weerszijden van eene

bultige verhevenheid tussclien de oogen. — llalsschild

op de onderzijde hetzij zonder sprieigroeven, ofwel

bevinden zich dezen aan weerszijden, onmiddelijk langs
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lien zijraml, tiissclicn de plcunii; vnii den |)rotlinr;ix en den sclieriien r;ind van liet lialsscliiUl; zij zijn

alsdan zeer diep niii>elu)ld, zoodal de sprieten er gelieel in verzinl;en (o. a. Kncnetnis Fig. 72 11).

Oülc zijn de naden tiissdien liet prostenuiin en de plciirae duidelijk; liij Dirliagus zijn deze naden

tot breede sprietgroevcn verdiept. — üij Ccropliytnni is eeiie prosternale Uiii|>laat voorhanden,

welke, evenals in andeic gevallen liet prosteriuim zeil', de nionddeeleii bedekt. De prosternale

voortzetting, tiisschen de vöorcoxac, is in eene nitludling van liet niesosiermnn inlegbaar en daarin

vrij bewegelijk; dikwerf echter reikt zij er niet in. Toch is het rugwaarts bnigcn van den |)rotliorax,

zooals bij de Ela teridae, niet mogelijk. — De vleugels der F, 11 cnc midac komen , volgens J. /{?,//«;-

bacliir, met die der F, latcridae overeen. — Achtcrcoxac niet meer oF minder ontwikkelde dek-

stukken, welke de teruggetrokken dijen geheel (Eucncmis), doch meestal gedeeltelijk bedekken;

bij Cerophy tiiiii ontbreken deze dijplatcn. Trochantinen niet zichtbaar; poolen kort, gewoonlijk

meer of minder tegen het lichaam lerngtrckbaar; de dijen meestal ecnigszins vlak gedrukt, aan

den binnenrand gewoonlijk met eene groef tot het inleggen der schenen, welke van twee lijne

eindsporen voorzien zijn. Tarsen j-ledig; klauwen klein , ongerand, bij Ce r o pli y 1 11 m kamvorinig

gezaagd. — De venegcnwoordigevs dezer faaiilic vcriomien in den regel geen springverinogen.

Volgens L. voii Heyden zon het $ van Cernphytnm opspringen, zoowel op den rug als op den

buik liggend i); ook zon, volgens Ahreiis, Eucncmis capuciiia u-anneer deze op den mg
ligt, zich onikeeren , zonder echter merkbaar op te springen. — Soniniigen vertoonen duidelijk

den habitus der Elateriden (^Eucnemis, Dirliagiis), anderen (b. v. Tharops) doen aan

de Melaiidryidae (Se rro jial p u s) denken. — Zij leven met hare larven achter boomschors en

in hout; de kevers vliegen veelal over hout, enkelen leven op heesters, bladeren van boomcn ol

zitten tegen den avond op lage planten. Soms ziet inen de kevers in hout in en uitgaan. De meesten

schijnen eerst bij de schemering ol' gedurende den iiaclii te voorschijn te komen. De larven gelijken

op die der liuprestidae en vertoonen evenmin ocelleu. Vidgeiis J. Rt-illeiihticlier zon toch ook

door de larven verwantschap beslaan met de Elateridcn.

Overzicht dei* T i- i b ii s.

1 .Aciitercoxae zonder dijplaten, l'rosteriiiim met eene kinplaai. Cly|)ens, vi»'ir de oogen, zmider

groeven, waarin de sprieten ingeplant staan; de sprieten daarentegen aan weerszijden van

eene bultige verhevenheid, tusschen de oogen, ingeplant 1. Cerophytini.

Achtercoxae met dijplaten. Prosternum zonder kinplaai. Clypeus, vóór de oogen , met groeven,

waarin de sprieten ingeplant staan. Voorhoofd niet bultig opgericht 2

2 De prosternale naden nagenoeg parallel aan den eigenlijken zijrand van het halsschild. llals-

schild op de onderzijde Z(mder sprietgroeven. Lichaam lang cylindervorniig, met den habitus

van sommige Melandryidae H- Melasini.

De jirosternale naden naar voren met den zijrand convergeereiul , soms tol sprietgroeven ver-

diept (Fig. 72 11). Habitus vuu Elateridac 111. Eucnemini.

1. Trilnis C E R o p 11 v x 1 N 1.

Bevat slechts het gemis (Ceropliytum.)

11. Tribus Melasini.

Schenen evenals de dijen vlak gedrukt en even breed. Tarsen eveneens breed gecomprimeerd,

de kleine leedjes op" de onderzijde z.plig gelobd. Sprieten bij liet i gekamd, bij het J diep

gezaagd; de zijtakken der leedjes naar het uiteinde langer wordend 1. Melasis.

Schenen en tarsen dun, cvlinderrond, niet gecomprimeerd; het 4e tarslid iets gelobd en een

weinig zolig. Sprieten bij het $ waaierachtig, bij het S kamvormig gezaagd. . . (Tharops.)

111. Tribus Eucnemini.

1 Halsschild op de onderzijde met ecuc sprietgroef vlak langs den gclieelcn zijrand (Fig. 72 11). 2

Halsschild op de onderzijde langs den zijrand niet gegroefd 3

2 Metasteruum aan weerszijden van de basis, tusschen de middelcoxae en de episternen, met

twee sclierpkaniig begrensde groeven; de eene staat recht, de andere scheef. Sprieten tamelijk

ver uiteenstaande, grof gezaagd. De kop met eene lijne langskiel 2. Eucneims.

1) Bij CHiie N.mrd-Aim'rik:i:iiisilif Ci- rupli y lu ni-sourl zou WüjtrucnuiiitMi zijn, dat /.ij u[i feiu- nr-liL-t-l andere wijze upspniiKt

dan de Klaleridae. n- . duur dal liel 'dier de vuur()uuleii lejien den prulliurax aanlrekl en dan |rlulselinK uilsleekl.
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Mctnsicnuim aan weerszijden zoiuier groeven. Sprieten didit liijeen geplaatst, snoervorinig.

De kop zonder hmgsUiel (Droinaeolus.)

3 llalsscliild niet onregelniatigeii, gedeeltelijk onderliroken , gc<leeltclijk dulibclcn zijrand. 1'ro-

sternale naden tot brecdc, glunzige sprictgroevcn uitgehold (Dirliagus.)

llalsscliild met gewonen, regelniatigen, van at' de achterliueken tot aan de voiirhoeken reikenden,

zijrand. I'rosternale naden gewoon (Ilypocoeliis.)

I. Tribus C E R o p H Y T 1 N I.

('erophjtiiin Latreille.

(Cliorca llaldcin.)

sprieten tamelijk dicht hijeeti , aan u-eerszijden van eene bultige verhevettheid van
het voorhoofd , ingeplant \ iiledig, krachtig onticikkeld ; het ie lid groot , het 2e zeer

klein en kort , tnet de versmalde basis naast den scheef afgeknotten top van het eerste

lid ingeplant, de volgende leedjes bij het j naar binnen stom{> gezaagd , bij het S elk met

een van de basis uitgaanden langen zijtak , daardoor de sprieten sterk gekamd; het

eindlid gewoon , meer dan dul)bel zoo lang als het voorlaatste lid K.Fig. 72 /). Clypeus

vóór de oogen zonder groef voor de inplanting der sprieten. Halsschild breeder dan
lang, sterk gewelfd, met ecnigszins afgeronde zijden en doornachtig uitspringende

achterhoeken Schildje driehoekig. Dekschilden iets breeder dan het halsschild, achter

het midden iets verbreed. Prosternum met eenc kinplaat, zonder sprietgroeven ; de 7'oort-

zetting tusschen de vooreoxac tamelijk breed, driehoekig toegespitst , in eene zeer diepe

uitholling van het mesosternum ingrijpend. Achtercoxae zonder dijplaten , naar buiten

verbreed, naar bintien versmald ; de trochanters lang, tiaar het uiteinde knotsvormig

verdikt. Poolen tamelijk dun. ffct voorlaatste tarslid hartvormig. Klauwen kamvormig
getand.

De eetiige Europeesche soort komt in het aangrenzetid gebied voor.

I.icliaani ecnigszins cylindcrvorniig, pekzwan, lijn bebaard. Sprieten, pootcn en tasters rood-

bruin; de scbcncn gewoonlijk licbicr gekleurd. Kop en balsscbild sterk en zeer dicht

besti|i|icld. Dekschilden niet stippellijnen en rimpelig bestip|ielde tussclienruiniten. Lengte
6 - 7A nini. In bolle boonicn en achter oude boomschors. April—juni. Niet inlandscb. In

lielgie bij Visé, Fleunis, Luik, Charleroi, 'ïncndael, in Henegouwen en in het park te

Brussel. Ook in de Kijnprov. bij Crefeld en DüsseldorI'. Oe vermoedelijke larve is door
Rey beschreven (elateroides Latr.)

IL Tribus M E L A s I N' I.

1. Melasis üliv.

Sprieten ver uitecnstaande ; het \e lid lang en dik, het 2e zeer klein ; de volgende

leedjes tnet naar het uiteitide langer wordende zijtakken , welke bij het $ lang e?i

daardoor de sprieten gekamd-, hij het 2 kort en daardoor de sprieten diep gezaagd
zijn. Kop vertikaal staande. De monddeelen gedeeltelijk rudimentair ; de achterkaken

met twee kleine, rondachtige lobben; de kaaktasters klein; kin en tongperkamentachtig

,

bijna vliezig. Halsschild breeder dan lang, met rechte zijden, tiaar voren verbreed,

met uitstekende voor- en tandvormig uitgetrokken achterhoeken. Schildje afgerond-7>ier-

hoekig. Dekschilden cylindervormig , met rechte zijden, naar het uiteinde versmald. De
prosternale voortzetting tegen het tnesostertium klein en spits ; de voorrand van het

prosternum den mond niet bedekkend. Laatste sterniet gekield en in eene stompe punt
uitgetrokken. Aehterco.xae naar binnen sterk verbreed , de trochanters afgerond. Dijen

en Schenen vlak gedrukt, de schenen zoo breed als de dijen. Tarsen eveneens breed

gecomprimeerd, de leedjes op de onderzijde zolig, niet gelobd ; het \e lid lang en breed

,

de volgende leedjes geleidelijk korter en smaller ^vordend. Klamven ge'dwon.

J)e eenige liuropeesche soort komt ook in Nederland voor.
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Zwart dt' pckliniin, veelal mcc litiitcrc ileUsdiilikii , lijn liriiin beliaani, dot'; de bovenzijde

diclit, korrclii; liestippeld. Sprieten en pooien liniinrood. Ilalsstliild mee eene lijne, verdiepte

middellijn, welke meental alleen aan de basis is aangeduid. Dekscliiklen smaller dan liet lials-

scliild, met diepe langsstrepcn. Lengte 44 85 mm. In rottend bont en aan onde boom-

stjimnicn, vooral van berken en elzen. Zij vliegt rond van al' het einde Mei. Gedurende den

winter kan men den kever reeds in het liont aantvelVen. liet $ legt hare eieren in reten van

vorschillende lool'boomen, liel'st van takken, van waaruit de pootlooze larven Inodreehte,

bochtige gangen graven. Ue gcheelc ontwikkeling dmn't minstens drie jaren. De larve is

door Eridixoii, Giu'rhi, Penis, Schiüdtc, Tliomsiiii en Nördliiii^er , de pop door MV/v/Z/Wijir

beschreven. Kenniaal bij Arnhem. Ook in België en in de Rijnprov. bij Aken, Creleld en

IHisseldorl'. Ik zag llelgische exemplaren uit Urussel (eoll. lU Buyre) en lloekai QA/ieJel).

((^ elatcroides lil.) i. buprestoides I,.

Thiirops Laporte.

(Isorliipis l.acord.)

//e'f eerste sprietlid larix , het tweede klein en zeer kort , het y iets korter dan

het \e ; de volgende leedjes kort, bij het <f met hinge zijtakken en daardoor de sprieten

-lUaaieraehtig , bij het ; met korte zijtakken en daardoor de sprieten kamvormiggezaagd.
Halssehild zoo lang als breed, met bijna rechte zijden, de achterhoeken kort, spits;

met eene duidelijke middengroef. Dekschilden zoo breed als het halssehild, naar het

uiteinde eenigszins versmald. De prosternale voortzetting tegen het mesosternum kort

,

stomphoekig. Achtercoxae naar binnen in eene tneer 0/ minder vierhoekigeplaat verbreed,

welke de teruggetrokken dijen bijna voor de helft bedekt. Schenen en tarsen dun

,

cylinderrond , niet gecomprimeerd; het eerste tarslid zoo lang als de overige leedjes te

zamen , het A,e lid zeer klein, iets gelobd eti een weinig zolig Klauwen gewoon.

Van de 3 Europeesehe soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Lang gestrekt, nagenoeg cylindervormig; de bovenzijde zeer zwak glanzig, zwart, dicht bruin

of gecigranw behaard; zelden brningeel (j\h.c. jlavcscens Kiesw.). Kop en lialsscliild tamelijk

lijn en zeer dicht bestipi'cld. Halssehild naar veren iets versmald; met eene aan de basis zeer

diepe, naar voren geleidelijk fijner wordende of nagenoeg verdwijnende middengroef. Dek-
schilden zeer dicht en tamelijk lijn korrelig bestipiield en zeer lijn gestreept. Pooten rood-

bruin; de tarsen, alsook de sprieten, rootlachtig-geelbruin. Deze soort herinnert in habitus

iets aan Serropalpus barbatus, doch is kleiner. Lengte 7-10 mm. In doode takken

van beuken en populieren. Mei. De larve ontwikkelt zich, volgens Kliiii;il/iiJf:)- , uit oud
beukenbout. Niet inlar.dsch. In Oldenburg en bij Diisseldorf. Over de larve wordt door

iVöriilingi-r nog iets medegedeeld. . . (Le|iaigei Lac, strepens Redt.) (mclasoides Laji.)

III. Tribus E u c N E M 1 n A E.

'2. Eucneiuis Ahrens.

A'op sterk ge7velfd , met eene fijne langskiel. Clypei/s aan weerszijden , om de

inplanting der sprieten, diep uitgerand ; ook van voren uitgerand. Sprieten tamelijk

ver uiteenstaande , van af het i,e lid stomp, grof gezaagd ; het ie lid groot , het 2e zeer

klein , het ^c langer dan het 4t'. Eindlid der kaaktasters bijlvormig. Halssehild aan de

basis breeder dan lang, naar voren geleidelijk versmald, met de ver uitstekende achter-

hoeken de schouders omvattend ; op de onderzijde, vlak langs den geheelen zijrand, met
eene diepe sprietgroef {Fis. 72 //) Schildje meer of minder half-cirkelrond. Dekschilden

eenigszins cylindervormig , bovenop meer of minder vlak gedrukt ; naar het uiteinde

versmald. Prosternum van voren recht afgesneden , de voortzetting te.t^en het mesosternum

spits. Aletasternum aan ïceerszijden ïuin de basis, tusschen de middeleo.xae en de epi-

sternen , met twee scherpkantig begrensde groeven ; de eene staat recht , de andere scheef.

Achterco.vae , als zeer groote , eenigszins driehoekige platen , de teruggetrokken dijen

geheel bedekkend. Pooten vrij kort. Tarsen dun, cylinderrond, het \e lid lang, de

volgende 3 leedjes kort. Klauwen klein, ongetand.

De eetiige Europeesehe soort komt ook 171 Nederland voor.
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Zwart, tainclijU glanzig; uiterst lijn, grauwgccl, zijdegbnzig bcliaard: op de bovenzijtlc t.imclijl;

lijn en liiclit liestippi-lil. Sprieten en pootcn pekliriiin, de tarscn roodgeel. Ilalsscliild aan de

Uasis, voor het scliililje, diep ingedrukt. DeUscliilden om het schildje en langs den naad iets

ingedrukt, met flauwe langsstrept-n. Lengte 4i 6J mm. Deze soort herinnert zeer in habitus

aan Elater nigrinns 'Payk. Op oude lioonien; de larve in rottend hout van eiken en

appellioomen, waarmede zij zich voedt. I)c- larve is door Perrls en Sharp, de pop door

1'nns, Ciissac en Hacker beschreven, lireda en Arnhem. In de Rijnprov. bij Crel'eld en

Diisseldorl', in Westtalen en bij Groenendaal in lielgië i. capucina Alir.

Droinaeoliis Kiesenw.

Voorhoofd zonder langskiel , bij de Europeesche soorten tusschen de oogen gerand.

Sprieten dicht hijeenstaande , niel gezaagd , doch snoervormig , in 't midden iets verdikt.

Jfahschild vierhoekig, breeder dan lang, naar voren iets versmald; aan den achterrand

aan weerszijden van het schildje uitgebogen, de scherpe achterhoeken de schouders

omvattend ; op de onderzijde met diepe sprleigroeven. Schildje cenigszins rondachtig-

driehoekig. Dekschilden smaller dan het halsschild , naar het uiteinde iets versmald.

Prosternum als bij Eucnemis ; de pleurde aan de basis veel smaller dan lang. Torsen

kort en dik; het j\,e lid driehoekig of hartvormig, op de onderzijde iets gelobd.

Van de twee Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Kort en dik, vlak-cylindervormig, dot' zwart, zeer dicht cii lijn rimpelig bestippeld; lijn

grauw, geel- ot' b'ruinaclitig behaard, duidelijker aan de basis van halsschild en tfcr dek-

schilden; aan den buitenrand der dekschilden, cndcr de schouders, niet een wit haarvlekje.

Sprieten en pooten zwart, de tarslcedjes roodbruin. Halsschild aan weerszijden, voorde uii-

rauding, verdiept, in liet midden van den achterrand vrij sterk opgericht en in deze ver-

bevenheid met een oppervlakkig groetje. Dekschilden met duidelijke, iets onregelmatige,

naar het uiteinde sterk verdiepte, laugsstrepen. Lengte 4—5 mm. Uit dor beid;cn- eu eikenhout,

juni— Aug. Volgens r. lleyJcii kan dit insect ops|iringen en zeer snel loopeu en wegvliegen.

Over de ontwikkeling bericht Hack. Niet inl. Deze mij onbekende soort zou in de Rijnprov.

bij C.ulik gevangen zijn (lleydenii liacb) (ba rn a b i ta Villa)

Dirhaj^HS Latr.

.sprieten hetzij in beide seksen gezaagd , of {Sub-gen. Microrhagus Eschsch.)

bij het $ meer of minder lang gekamd en behaard, bij het S gezaagd; het \e lid lang,

het 2e knopvormig; het eindlid zeer lang, gewoon. Clypeus om de inplantings-groeven

der sprieten vrij diep uilgerand. De schedel veelal met eene fijne langskiel over het

midden. Eindlid der tasters bijlvormig. Halsschild naar voren geleidelijk versmald; de

achterhoeken zeer lang, doornachtig uitstekend, de schouders omvattend ; op de onderzijde,

langs den zijrand, niet gegroefd ; de prostcrnale naden tot breede, glanzige sprieti^roeven

uit,i;ehold. .Schild/e zoo 'lang als breed, tnct afseronden top. Dekschilden zoo breed als

hl-t halsschild aan de basis, cenigszins cylindervormig. Prosternum van voren den mond

bedekkend, van achteren met een kort, breed, stomphoekig uitsteeksel tegen het meso-

sternum. Achtercoxac naar binnen afgerond verbreed. Tarsen dun, het \e lid lang,

het 46' hartvormig; klawwen gewoon. De soorten van dit genus leven op boomen en

achter schors.

Van de 8 Europeesche soorten komt i, behoorcnde tot het Sub-gen. M ic r o r hagu

s

Eschsch. , in het aangrenzend gebied voor.

Sprieten bij bet <? lang gekamd en bebaard, de zijtakken der Icedjcs iets langer dan de leedjcs

zclt'; bij bet ? van al" het 4e lid zwak gezaagd. Kop tusschen de S|n-ieten gegrocl'd; de

schedel met ecnc llauwe kiclvormige middellijn, sterk en iets rimpelig bestippeld. Halsschild

iets breeder dan lang, sterk gewelfd, zeer dicht bestippeld; aan weerszijden op het midden

met een klein rond groetje; een indruk in het midden aan de basis en een scheven indndc

in de achterhoeken; vooral bij bet J zijn deze indrukken zwak aangeduid. Dekschilden

driemaal zoo lang als het lialsscbild, behalve de naadstrcep bier en daar met geringe sporen

van strepen. Zwart, tamelijk lijn grijs behaard; de dekschilden niet zelden liclucr ofdoukerder

bruin. Dijen pekbruin, de schenen en tarsen roodachtig. Deze soort herinnert in liahiius zeer

aan een donkeren Adrastus. Lengte 4 - 4i mm. Uit eiken, elzen, wilgen en linden. Maart -
^

Jidi. Niet inl. Zij zou in Westl'alen gevangen zijn i) . . (brevis Hampe) (pygmaens F.)

I) IMgisilii- e»,-iii|ilar.-i. uil .Ie .uil, Wnmml, .\u- ik ^la^, WM.n v.Tk.'i-rJ p-J.l.Tiiiiii.vTj ni l..'liuor.-li lul Hyi.u.uulus

pruccruius .Miiinili.
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llypocoeliis Lacord.

(Ne in a toil c s Kschscli. ncc I.atr.)

Spruleii , van af hef y lid, naar bintien Z7uak en slomp gesaaj^d, de leedjes na^enoe^
van gelijke ,^vw/7^; het \e lid groot ^ het ze klein, knopvormig. Chpeiis geheel op de
onderzijde gebogen. Voorkaken breed. Ilalsschild zoo lang als breed of iets langer,
aan de basis het breedst , naar 'oren geleidelijk versmald, kussenvormig gewelfd , de
doornachtig uitstekende achterhoeken de schouders omvattend ; langs den gewonen ,

regclmatigen
,
geheel doorloopenden zijrand niet gegroefd ; de prosternalc naden ge'unwn.

Anaalstcrniet afgerond. Dijplaten der achterco.xae naar buiten geleidelijk versmald.
Tarsen cylindervormig , het \e lid der achtertarsen iets langer dan de volgende drie

leed/es te zamen.

De eenige Fjiropeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

In lialiicus nan Dirliagns herinnerend; matig gestrelci, naar aciitcrcn vcrsnialil; hruinzwart,
lijn geelgraiiw bcliaarci, liij al), c. musculus Roscnii. de aclucrliocl;en van het halsscliild en
tie dekschililen rondhruin; sprieten, scliencn (veelal ooU meer of niimicr de dijen) en de
tarsen roodliruin. Sprieten liij het J korter, bij liet $ langer dan het halve lichaam. Schildje
drieluickig ot' afgerond. Halsscliild zeer diclit hesiippeld, hoogstens met zwakke niiddengroef
of gedeeltelijk tlanw aangeduide, onhestippelde middcllijn. Dekschildcn dicht hestippeld; met
fijne langsstrepcn, welke aan het uiteinde gewoonlijk dieper en grof hestippeld zijn. Lengte
4— 5è mm. In vermolmde hoornen. Niet inlandscli. Ik za^ drie typische helgische exemplaren
nit de coll. IVesmael '.

.
.' . (procerulns Mannerh.)

XLVIII. Familie ELATERIDAE (Fig. 73).

Deze onder den naam van „Kniptorren of springkcvcrs" bekende, zeer natuurlijke, familie is

gekenmerkt door den vorm van het pro- en niesosternnni en vooral door de als om een scharnier zeer

beweegbare aanhechting van
den prothorax aan het overige

gedeelte van bet lichaam, waar-

door het zoo eigenaardige

springverniogen mogelijk

wordt. Het huidskelet is vrij

hard. - Lichaam meer of min-

der lang gestrekt, op de boven-

zijde glad, fijn neerliggend

behaard of (bij vele Agryp-
n i n i) met scluibjes of schub-

harcn bedekt. — Kop naar ver-

hoinling klein, meer of minder
afbellend; gewocnilijk cenigs-

zinsin het halsscliild verzonken,

zoodat veelal een gedeelte der

oogen door den voorrand bedekt

wordt; slechts hij Campylus
steekt de kop niet de sterk

uitpuilende oogen nit; zonder
sprietgrocven; bet voorhoofd
boven de sprieten met kiel-

vormig verheven zijranden,

welke zich al of niet tot eeiie

duidelijke dwarslijst vereeni-

gen, welke op eenigen afstand

clucti ii.ii. van den voorrand van den
clypcus gelegen is. — Sprieten

enkele niet in ons gebied voorkomende soorten schijnbaar 12-ledigi), daar het eindlid

s; in zijdelingsclic groefjcs van het voorhoofd, nabij den voorrand der oogen, ingeplant

;

vau af het 3e of 4e lid gezaagd (l"ig. 7.; III) of getand , zeldzamer nagenoeg draailvormig;

1

1

-ledig

iiigesnoe

naar bin

Kii!.

I,

II.

III.

l'ij

7l{. FlaUT s;i ni;u i iKMis I.. N:i;ir ihnlcii,

HimJiii-r %lak vuwr ln-t (i|i»jtriiii;f(i.

Huiidir.K bij li«'i t.|.s(»riii-fii

Oii(I.-r/ij«l.- uiii di-ii l.urjl-l.-k.-l . i'ii .1.- sl.iif

'vvij/.ij'd

d

nen

1) O. j. liij .\prypnu> iiulnili. ti l;i l--.ilr.
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U^

bij iiitzoiuicring liij liet ^ w.iaicrvormig. Het ie sprietlid vrij groot, imar liet iiiteiiule veniikt; liet

2e veel kleiner, rondaclitig ot' oingekccrd-kegelvdrmig; liet 3e gewoonlijk grooter dan liet 2c, meer
of minder driehoekig; de volgende leedjes (het 4c tot liet 10e) elk o|i den Iniitcnlioek van hel vooraf-
gaande lid ingeplant, aan den voorrand recht afgcknot, met meer of minder scherpen binnenhoek;
de lecdjcs tot het 5e en rte in lengte en breedte toe-, daarop wederom geleidelijk afnemend; het
eindlid weder langer; bij het ^ van vele Co rym bi t es-soorten de sprietlecdjes lang vertakt, daardoor
de sprieten waaiervormig (V\g. 74 1). De twee of drie eerste sprietlecdjes zijn tamelijk glad, slechts

niet enkele afstaande haartjes bezet, de overigen dicht viltig behaard; ook kunnen alle leedjes gelijk-

matig behaard zijn. — De moiiddeeleii zijn in den regel vrij krachtig omwikkeld; de bovenlip iluldcliik

,

gewoonlijk breeder dan lang, meer of minder afgerond. V'oorkakcn meestal klein, aan de luiitenzijde

afgerond, aan het uiteinde gewoonlijk tweepuntig, aan deii binnenrand tot ecnc groote, bewi-nperde
plaat verbreed. Achterkakcii nit twee, aan liet uiteinde dicht behaarde, lobben bestaande; kaaktasters

4-lcdig, het eindlid meestal bijlvormig, bij sommige genera (o. a. Serieus) zeer slank. Kin vier-

hoekig, recht afgesneden, naar voren iets versmald; tong vliezig, in den regel over de kin uitstekend;

geen paraglossen; liptasters gewoonlijk zeer kort, 3-ledig; het eindlid meer of minder bijlvormig,
zelden eivormig of meer toegespitst. — Halsschild groot, kussenvonnig gewelfd en daardoor geschikt
tot het bergen van krachtige spieren, noodig tot liet opspringen; met meer of minder spits uitge-

trokken, de schouders der dekschilden omvattende, achterhoeken; gewoonlijk met eene lijiie, kielvormige
randlijn langs de zijden, welke in verschillende richting verloopt en, van boven gezien, niet altijd

in 't oog valt; van uit de achterhoeken gewoonlijk nog met eene afgekorte, kielvormige langslijn,

welke zich bij enkele H y pn oi d us-soorten en hij de Znid-Europeesche Agrypnus notodonta
Latr. ver naar voren verlengt; aan den achterrand zoodanig met een diepen inham tegen de basis

der dekschilden aangesloten, dat het in verticale richting, als om een scharnier, meestal meer, soms
minder, beweegbaar en dientengevolge het springvermogen bijzonder ontwikkeld is; de aciiicrrand

is aan weerszijden uitgerand, zoodat het voor het schildje

eveneens uitgerande middengedeelte iets uitsteekt; de

omgeslagen zijden, van af de voorste coxaal-holicn tot

aan de achterhoeken, scheef afgesneden of afgerond,

soms daarvoor meer of minder diep uitgehold tot op-
neming der voordijen. Prothorax zonder episterncn en

cpimeren.
Prosterniim langwerpig, met eene meer of minder

ontwikkelde kinplaat, welke de kin geheel of gedeeltelijk,

bij de Agrypnini zelfs den geheelen inond, in den rust

bedekt; bij de Campylini is de kin|)laat klein doch
duidelijk, behalve bij het in Turkije voorkomende genus
Ceroplastus waar zij gelieel ontbreekt en derhalve
de kin met de overige nnuiddeelen geheel onbedekt is.

De verbindingsnaden tnsschen liet prosteriium en de

breede plcurae zijn bij uitzondering tot diepe, geheel

tot aan of tot op eenigen afstand van de voorcoxae
reikende groeven uitgehold, waarin de sprieten in de
rust volkomen kunnen ingelegd worden (Agrypnini);
racestal echter alleen van voren uitgehold (Fig. 7;, III),

waardoor alsdan slechts het eerste lid of alleen de eerste

leedjes der sprieten kunnen ingelegd worden; of wel zijn zij van voren in liet geheel niet tot spriet-

groeven uitgehold; nog kunnen de prosternale naden enkel of dubbel (en dan glad en glanzig) zijn.

liij eenige soorten van het, niet in ons gebied vertegenwoordigde, genus A d e locera bevindt zich aan
weerszijden, nabij het midden van den prosternalen naad, op de pleurae van den prothorax, een schuine

indruk, waarin de voortarscn in rust ingelegd kunnen worden. De prosternale voortzetting tnsschen de
voorcoxae is tamelijk plotseling versmald en in een meestal opwaarts gebogen, langere of kortere doorii-

achtige „horststekel" verlengd (l"ig. 73 III); bij Cardiophorus als eene recht afgesneden, vrij

dikke plaat. Mesosteruum weinig ontwikkeld, met eene diepe, van verheven randen voorziene,
langwerpige groef of gleuf tot opneming van den borststekel; epistcrnen en epimeren van den
mesothorax duidelijk gescheiden. Metasternum zeer groot, naar voren afgerond of afgeknot. soms
versmald; hij de Cain])ylini meestal scherp toegesjiitst; de e|iistcriien van den mctatliorax zeer
smal; geen epimeren. Meso- en metasternum in den regel duidelijk gescheiden i). — Schilitje hartvormig,
ovaal, langwerpig of mytervonnig. - Dekschilden lang gestrekt, aan de basis met een eenigszins

opgerichten rand; legen den achterrand van het halsschild inlegbaar; bij Ilypnoidus en (^anipylns
op den achterrand van het halsschild o|ilegbaar; met meer of minder grof, soms zeer lijn bcstippelde

langsstrcpcn.

De achtervlcngcls der Klateridae (Fig. 75) zijn, volgens Rui;cy, in liet midden het breedst;

TT

I"Kig. 74. i. Spriet van Corvmliiti'

II. AcllttTpoDl van Synaplus tilifürini I'. ()r\f.

1) Uciialvc bij lii-l /.nid-Anierikauntclie (tenus SiMniutns Ksvliscli., Lij wrlk<> litt ineiastfriiuni

liurslsli-krl l)Pst«'nidi' vurk vcripnt»! en uipl Iipi mfsüslcniuin veijtrocid iv.

'ene Itjt (ipni'inin^ van den
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i'i Vli-iifiel van (', a m y,\ I u>

Nanr J. linllcnhm lur i\i-v,iy.i'^t\.

inccstal itonUcr geiiigincmt-cnl; met zeur kk-iiic tuplicllt, iloordac liet guwriciit cliclit ii;i:ir het uiiciiuic

gelegen is. Zeer in 't oog vaileiui zijn de vele dwarsverbintlingen (wclUe vooral ter weerszijden vnn
de vena interno-media duidelijk ontuiUUeld zijn) en de twee, in liet liasalc gedeelte van de arcaextcrno-
media, uit de vena scapidaris en externo-niedia ontspringende, zeer lange, naar de liasis tenigloopendc
liijaders, welUe onderling wederom door eene dwarsverbin.iing samenhangen; eene tweede dwarsver-
binding bevindt zich iets liooger o|) insscheii de vena scapiilaris en hare terugloopende bijader. De
vena interno-nicdia splitst zich ongeveer op de helft van haren loop in twee afzonderlijke , den achter-

rand bereikende, takken, welke door eene dwarsverbinding niet elkaar samenhangen; boven de split-

singsplaats ontspringt in de area interno-media eene bijader, welke, nadat zij even na haren oorsprong
zici) met de vena extcrno-nicdia door eene kleine dwarsverbinding vereenigd heeft, zich daarop eveneens
in twee tot aan den achterrand loopende takken splitst, van welke de binnenste wederoni eene dwars-
verbinding tot den bnitcnsten tak der vena interno-inedia uitzendt, welke dezen, dicht nabij de tiisschen

hare vorktakken gelegen dwarsverbinding, bereikt. In de area analis loopt, dicht langs de vena
interno-media, eene bijader (van af de basis tot aan den achterrand), welke met eerstgenoenule jnist

op de splitsingsplaats door een korten dwarstak verbonden is. De vena analis is gewoon. De achter-

rand vertoont slechts zeer llatiwe lobvormigc iiitran-

dingen ; alleen op de plaats waar de vena externo-media
intreedt is zij iets duidelijker ingebogen. In het top-

gedcclte zijn nog 2 of ; korte straaladers Hanw aan-

geduid. — Pootcn inarig lang en slank, gewoonlijk tot

tamelijk snel loopen geschikt; onvolkomen intrekbaar.

Voorcoxae klein, rondachtig; de voorste gevvrichts-

holten van achteren open. De niiddelcoxae kogel- of
eenigszins kegelvormig, meer of minder sterk uit de
gcwrichtsholten nitpnilend; gewoonlijk niet dicht,

bij Campylns dicht aaneenstaande. Achtercoxae tot

dijplaten verbreed, welke tot aan de cpipleuren der
dekschildcn reiken en verschillend gevormd zijn.

Dijen meestal iets verbreed, op de binnenzijde tot

gedeeltelijke opneming der schenen gegroefd. Schenen
diMi. Tarsen 5-ledig, op de miderzijde met eene viltzool of dicht zijdcachtig of borstelig behaard;
het ie en 5e lid gewoonlijk aanmerkelijk verlengd; het 3c lid al of niet-, ook wel de eerste 3, of
het 2e en 3e, of 3e en 4e zolig gelobd. Klauwen hetzij gewoon, of aan de basis met een breeden tand

,

1)1' aan den top gespleten, of kamvormig gezaagd (Fig. 74II). — Achterlijf met 8 tergiten en 5 zicluliare

sterniten, welke laatstcn geheel cliitinciis en, behalve het 3e sternict, onderling onbeweegbaar zijn;
bij de meeste Campylini zijn dezen gewoonlijk onderling beweegbaar en aan de zijden vliezig.

De mainietjes zijn in den regel kleiner en slanker dan de wijfjes, veelal met iets langere, of
in den vorm afwijkende sprieten. Zoowel bij het ^ als bij het 5 zijn de copnlatieorganen in de rnsi

bedekt, op de onderzijde door een rte, eenigszins lederachtig, nitsteekbaar sternict; op de bovenzijde
door het laatste, nitsteekbaar tcrgict, dat wederom bedekt is door liet voorlaatste, hetwelk gewoonlijk
bij bet <? tweelobbig is. Al deze deelen liggen tnsschen het niet nitsteckbare laatste tergiet en sterniet
verborgen.

De F.lateriden vertoonen zich deels overdag, deels tegen den avond, of bij nacht, dikwerf
rondvliegende. Zij leven op bloemen, struiken en booinen, of in gras, van welke zij zich bij gevaar,
met ingetrokken pooten, zich als dood hondend, laten afvallen; sommigen leven achter boomschors of
honden zich bij dag onder steencn op. liij enkele soorten vliegt het 5 zelden of niet, doch hondt zich,

tnsschen gras loopende, op den grond op. Zij zijn meestal ecnkleurig zwart, brnin
,
geelachtig of

rood, zeldzamer tweekleurig of bont; slechts weinigen metaalglanzig.

Merkwaardig is het springverniogen. Wanneer zij op den rng liggen, bnigcn zij het halsschild

tegen de rugzijdc van het lichaam en lichten zoodoende de borststekel nit de nitholling van het

mesosiernnm; daarop krominen zij plotseling het lichaam zoodanig, door liet halsschild alsook het
uiteinde der dekschilden tegen het ondervlak aan te drukken, dat de iets naar binnen gebogen borst-
stekel, onder aanwending van alle spieikracht, weder plotseling in de uitholling van het nicsosterninn
schiet en daardoor de rugzijdc van den kever met zooveel kracht tegen het ondervlak gedreven wordt,
dat hij tot op eene tamelijke hoogte omhoog geslingerd wordt, zich gelijktijdig omkeert en op de
buikzijde neerkomt. Deze beweging gaat niet een „knippend" geluid gepaard, van daar den naam
„kniptorren" i). v. Kiesenvettcr meende dat het diende om kleine vijanden te verschrikken, wat
echter niet aannemelijk is; dour de korte |iooten kan het dier, wanneer het op den rug ligt, zich

niet omkceren.
De larven, ritnaaldcn, ritwormen, koper-, stek- of liaidwormen genaamd, gelijken veel op de

bekende mcelwormen (larven van Tenebrio molitor) en andere Te 11 e bri onid e n-larven, doch
zijn gemakkelijk te onderscheiden door den horizontaal vooruitsiekcnden, vlak gednduen, aan den
voorrand meer of minder sterk nitgeranden kop, en door het ontbreken van den cly|)eus en de bovenli|i

(behalve bij de larven van C ry p toli y pn u s en Hypnoidns). Het lichaam is lang en smal,eenigs-

11 Hoilül men i-f tits^c lii'ii tju (iari li.-vvi'<-t:l /,i. Il (II- |iiulliuia\ ii]>
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zins cyliiulorvorinig ol' meer platgciiriikt; overal met eene liarde cliitineluiid bekleed. Sprieten zeer

kort, 4-ledig. Ocellen ontlireken. Acliterkaken met een zeer langen stam, welke met de lang gestrekte

kin vergroeid en gezamenlijk in eene diepe, nagenoeg tot aan de basis van den kop reikende, iiit-

randing gelegen en zoodanig ingeplant zijn, dat door de daartnsscben gelegen onderlip de beweging
naar elkaar toe onmogelijk wordt; aan liet uiteinde zit eene kleine binnenlob aangegroeid en eene

twecdeeligc bnitenlob, benevens een 4-ledige taster ingeplant. Laatste acbterlijl'sring niet een nog
barder cliitine-skelct bekleed dan de overige ringen, aan de rugzijde veelal afgeplat of ingedrukt en

dikwerf met twee getande nitstcckscis; aan de biiikzijdc met een anaal-aanhangsel als nascluiiver. I'ooten

met dicht aaneenstaande coxac, zeer kort en dik, gegroefd, 3-ledig, stekelig en van een enkelen klauw
voorzien. Zij bewegen zicb op de wijze van de „meelwormen'' en leven veelal in den grond aan wortels van
kruidachtige planten, waardoor zij soms zeer schadelijk zijn aan ciiltunrplanten als: granen, weidegrassen,

vlas, koolzaad, aardappelen, groenten, sierplanten enz.; als zoodanig is vooral berucht de larve van
Agriotes lineatus (de „ritnaald") welke volgens lUtztma Ros vooral in de maanden Maart—Jimi

door liet doorvreten van de wortels of onderanrdsche stengeldeelcn der jonge graanplantcn uiterst

schadelijk wordt; ook knaagt zij aan de wortels van suikerbieten, bloemkool, erwten en in bet

algemeen , volgens Titscheitberg, aan alle veld- en weideplanten. Bij andere soorten leven de larven

in vochtig vermolmd of rottend bout, in stammen en takken, ook wel achter boomschors of in

kruidachtige stengels; zij schijnen zich daar vooral te voeden nu't de resten en uitwerpselen van
andere in bout knaaende insecten, welke niet den molm vermengd zijn; volgens Penis is dierlijk

voedsel voor vele lU a t e r id cn-larven eene behoefte; enkelen vervolgen zelfs de larven van Scoly-
lidcn en Ceranibycidcn en bij gebrek aan voedsel verslinden zij elkaar. Dikwerf treft men
vele larven van dezelfde soort aan onder drogen koemest en ook wel onder stecnen. De metamorpbose
beeft bij velen na verscheidene (soms 5J jaren plaats. Het vcrpoppen geschiedt gewoonlijk tegen den
winter, bij enkelen in het voorjaar, zeldzamer later. De kevers voeden zicb niet blad- of bloenideelen ,

of jonge loten van boomen , doch naar bet schijnt ook wel met bladluizen. — De K I a te ri da e zijn hei

naast verwant aan de E iicn cm i dae, Throscidae en Cebrioiiidac 1) en sluiten doordenerva-
tunr der vleugels aan de Ma lacod e rma ta. Ook vertoonen zij verwantschap met de 11 u prest idae,
alhoewel de larven gelicel anders gevormd zijn en niet geschikt om in bard hout te knagen.

Ovei'zicht dei* Ti-ibus.

1 De geheel tot aan of tot op eenigen afstand van de voorcoxae reikende naden van bet

prosteriuim zijn tot diepe groeven uitgehold, waarin de sprieten in de rust volkomen kunnen
ingelegd worden. Kinplaat srerk ontwikkeld, de kin en zelfs den gcheelen mond bedekkend.
Voorhoofd zonder dwarslijst. Klauwen gewoon. Bovenzijde veelal met schubjes of scliub-

baartjes bedekt I. Agrypnini.

De naden van bet prosternnm hoogstens alleen van voren uitgehold, waardoor alsdan slechis

het eerste lid of alleen de eerste Icedjes der sprieten kunnen ingelegd worden (Fig. 73 111). 1

2 Prostcrnum met eene meer of minder ontwikkelde kinplaat, welke de kin geheel of gedeeltelijk

bedekt II. Elateriiii.

l'rosiernuin met eene kleine, doch duidelijke, ol' geheel zonder kinplaat 2); de kin mei de overige

moiuldeelen geheel onbedekt III. Cnnipjlini.

I. Tribus A o v. v i> n i N i.

Bevat slechts het genus 1. Lacon.

II. Tribus K 1. a r e u 1 n i.

1 De kicivormig verheven zijrandcn van het voorhoofd, boven de sprieten, vereenigen zich

van voren tot eene duidelijke, theestal steik gebogen dwarslijst, welke op eenigen afstand

van den voorrand van den cly|>cns gelegen is 2

De kicivormig verbeven zijranden van bet voorhoofd, boven de sprieten, zijn niet doorccne
voorboofds-lijst vereenigd, doch reiken soms tot aan den voorrand van den clypeus . . . r-,

2 Klauwen kamvormig gezaagd. De prosternale naden van voren met zeer korte sprietgroeven.
De bovenlip nagenoeg loodrecht staande 5. Molanotlls.

Klauwen sleclits aan de basis met een brceden tand, of wel ongctand 3

3 Schildje hartvormig, van achteren toegespitst. De prosternale voortzetting tusschcn de voor-
eosac als eene recht afgesneden, vrij dikke plaat 4

1) Eene in /uicl-Euru|iii vertepeiiwoordigdc bniili*-.

:!} Bij liL't in Turkiji* verli'gfUwuorüi|fdf g«nn^ C croii la s I n > lli-yd.
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Scliililjc ovmI, langwerpig of inijtcrvormig, niiiiincr liartvormig. 13c |inisicrn:ilc voonzciting

tussclicM de voorcoxac in een inintigcn sickcl uitloopcnd 5

4 llnlsschild aan de zijden niet gerand; de lijnc zijrandlijii buigt zich nl., wanneer deze voor-

handen is, van at' de aclncrhocken onniiddclijk op de onderzijde van het halsscliiki, blijTi

van den eii^enlijkcn zijraiul ver verwijderd en verdwijnt meestal reeds meer ol' iniiuler ver

van den voorrand. .

' "

4- Cardiophorus.

Ilalsschild aan de zijden gerand; de duidelijke zijrandlijn loopt nl. tot op korten afstand van

den voorrand, op den zijrand van het lialsschild zeil (Paracanliophorns.)

5 Oc ruimte tusschen de voorlioofds-lijst en den voorrand van den clypcns zeer smal en door

cene korte, meestal duidelijke langskiel middendoor gedeeld. De voorhoofds-lijst is nagenoeg

een zuivere cirkelboog, of naar voren iets uitgetrokken. Ilalsschild van voren verdikt en

iets verbreed (Idoliis.)

De ruimte tusschen de voorhoofds-lijst en den voorrand van den clypens niet door cene

langskiel middendoor gedeeld. De voorhoofds-lijst is geen zuivere cirkelboog, maar meer

hoekig of bochtig. Halsschild van voren niet verdikt of verbreed 6

6 Het vcrhrecde binnenblad der achtercoxae duidelijk nitgcrand, daardoor met cene hoekige

lob buiten het inplantingspin\t der trochanters (Po rt h m i di n s, Elater, Ischnodes en

M e g a p e n t 11 e s) 7

Het verbreede binnenblad der achtercoxae met cene afgeronde, niet hoekige lob buiten tegen

liet inplantingspunc der trochanters. Voorhoofd gewelfd. Klauwen gewoon. (C r y p tob y p n iis

en 11 y pn oid us) 'o

Het verbreede binnenblad der aciitercoxae niet nitgcrand, daardoor niet lobvorinig verbreed

maar meer geleidelijk afgerond. De ruimte achter de voorhoofds-lijst veelal met een meer

of minder dnidelijken miriden-indrnk. (.Athous, Limonius en Phcletcs) ii

7 Derde tarslid met sterk gelobde zool; eerste tarslid ongeveer zoo lang als de overige Iccdjes

te zamen; het 4e lid zeer klein. Sprieten nagenoeg draadvormig, het 3e lid bijna de hellt

van het 4c (Porthmidius.)

Derde tarslid niet selobd; eerste tarslid gewoonliik korter dan de volgende drie leedjes te

zamen °

8 De prosternalc naden van voren tot cene korte groef uitgeliold, waarin alleen de sprietwortcl

kan ingelegd worden (1'ig. 7,; HI> Sprieten van af het 4c, bij lioogc uitzondering van al

het 3e lid gezaagd. Dckscliildcn meestal rood, zeldzamer zwart of tweekleurig . 2. Elater.

De prosternale naden van voren niet tot sprietgroeven tiitgehold 9

y Sprieten van af het 3e lid grof gezaagd; het 3e lid slechts iets kleiner dan het 4c. (Ischnodes.)

Sprieten van af het 4e lid zwak gezaagd; het 3e lid klein (Megapenthcs.)

10 De epimeren van den mesothorax reiken tot aan de middelcoxae. De prosternale naden zijn

recht, parallel of slechts van achteren iets convergcerend. De deks.hilden kunnen aan de

basis tegen den acluerrand van het hnlsschild ingelegd worden (Cryptohypnns.)

De epimeren van den mesothorax reiken niet tot aan de middelcoxae; de middelste coxaal-

holten zijn hier alleen begrensd door het meso- en metasternuni. De jirosternale uaden zijn

gebogen en convergeeren sterk van achteren. De dcksclnldcn kunnen aan de basis niet tegen

den achtcirand van het halsschild ingelegd, docli wel op den achterrand neergelegd worden.

3. Hypnoidus.
11 Het eerste tarslid weinig of niet langer dan het 2e, altijd korter dan de volgende twee leedjes

te zamen '2

Het eerste tarslid zoo lang als de twee o!' drie volgende leedjes te zamen. De prosternale

naden van voren zonder siirietgrocven 8. Athous.

12 De prosternale naden van voren meer of minder diep uitgehold tot opneming van den spriet-

wortcl (> Limonius.
De prosternalc naden van voren niet tot groeven niigelndd om den sprietwortcl op te nemen.

7. Pheletes.

13 Klauwen kamvorniig gezaagd '4

Klauwen niet kamvormig gezaagd >5

14 Het 3e tarslid zolig gelobd, het 4e zeer klein, gewoon (Fig. 74 11). Het laatste kaaktasterlid

bijlvormig. Prosternale naden dubbel, van voren met de aanduiding van eene sprictgroel.

14. Synaptus.

Het 3e tarslid niet zolig gelobd. Het laatste kaaktasterlid toegespitst. Prosternale naden gewoon,

iets kantig verheven 5. Adrastus.
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15 Dc Uicivormigc raiullijn van liet linIsschiUl weinig sclierp, van voren diiidclijiv naar Dnderen

tegen den liinncn- of onderrand van het nog gebogen. Aclitercoxac aan dc binnenzijde nabij

bet inplantingspunt der trocliantcrs niet plotseling verbreed; de verbreeding niet luicliig;

liet biiitcngedeelte soms een weinig, geleidelijk verbreed. Ilct 2C en 3e spricilid te zamen
diiidclijU langer dan bet 4e 13. Agriotos.

De kielvormige randlijn van liet balssebiUI rcclit ot' in cene zeer llanwe boclit tot bet oog gericbt. 16

16 liet verbrecde binnengedeelte der naar buiten sterk versmalde aclitercoxae stompboekig uit-

stekend y. Ludius.
Het matig verbrcede binnengedeelte der naar buiten geleidelijk of bijna niet versmalde auhtcr-

co.xae, niet hoekig, maar vlak afgerond 17

17 Voorlioofd vlak gewelfd of iets iiitgelicjld, meer of minder gebogen; dc mond meer naar voren

gericht, dc bovenlip meer of minder vertikaal geplaatst. He prosternalc naden gewoon,
zelden dubbel, over de gchcele lengte nagenoeg rccbtlijnig. Achtercoxne weinig verbreed.

10. Corymbites.
Voorlioofd iets meer gewelfd, soms met ecu llauweu indruk, meer of minder vertikaal staande;

dc mond op de onderzijde geplaatst; de bovenlip meer of minder naar onderen gericht. De
prosternalc naden ccnigszins gebogen, grootendeels dubbel en tusschen den waren en
valscben naad glad 18

18 Aclitercoxae naar buiten nagenoeg niet of slechts weinig versmald. 1'rosteriiale naden van voren
met een zeer kort begin van s|irietgroevcn. Sprieten kort, gewoonlijk de achterhoeken van
bet balsschild niet of bijna bereikend, slechts bij uitzondering iets ovcrscbrijdend; van af

het 4e lid duidelijk zaagvormig getand. Tarscii op de onderzijde gewoon behaard. I5nvcnli|)

weinig naar onderen gericht ii. Serieus.

Achtercoxae naar buiten sterk versmald. Prosternalc naden zonder ccnige aanduiding van S|)riet-

groeven. Sprieten, vooral bij bet ^, dc achterhoeken van bet balsschild ver overschrijdend,

nagenoeg draadvormig. Ilct 3c en 4c tarslid op de onderzijde lijn borstelig, liovciilip, bij

dc gewone houding van den kop, meer op de onderzijde geplaatst .... 12. Dolopius.

UI. Tribus C A M p v L 1 N 1.

Bevat slechts het genus 16. Campylus

I. Tribus A o R Y p N 1 N I.

1. Lacon Laporte de Casteln.

(li ra eb y la c o 11 Motscli., Archontas Gozis)

Lichaam geheel met haarvormige schubjes bedekt. Sprieten kort ; het 2e eii y lid

k/eiu , de vcd^etide ieedjes driehoekis; , breeder dan lanx , stomp zaa;.itandi,i;
, -'tak };edriikt

;

het cindlid breed ovaal ; zij kuiitien ,i;eheel in de , tot op eeni^en afstand Tan de vooreoxae
,

tot diepe ::;roeveti iiit,i^eholde, prostcrnale naden j^'cbori^en ivorden HalsschiU aan de basis

iets breeder dan lan,i; ; de achterhoeken iets naar buiten ^^ericht , kort ; dc Toorrand , tot

opneming van de?i kop , diep nitgerand. Onderzijde van den prothora.x , aan wecrszijdeti van
de basis tot aan de vooreoxae. ;j;egroefd tot opneming der voordijen. De kinplaat van het
prostcrnian zeer ontwikkeld. Schildje nagenoeg eivormig. Dekschildcn on'.^cveer tweemaal
zoo lang als breed , langs de zijden naar het ?nidden verbreed , met zeer fijne stippel-

rijen en vlakke tus.uhenruimten ; dc epipleiircn van voren, evenals de epimercn van den
mcsothora.x , met eene breede groef tot het inleggen der knieSn van de tniddelpooten.

Achtercoxae tamelijk geleidelijk naar binnen verbreed. Poolen intrekbaar , de dijen aan
de binnenzijde gegroefd tot het inleggen der schenen. Tarsen gewoon, sa?netigednikt

;

dc eerste 4 Ieedjes geleidelijk in lengte afnemend. Klatiwen gezvoon.

Va/l de 2 F.uropeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart of zwartbruin; de S]irieten , tasters en tarsen roodachtig; bet ie sprietlid zwartbruin.
Diclit met aschgrauwe en bruine, baarvormige, liggende schubjes marmcracbtiu gevlekt.
Halsscliild dicht en sterk bestippeld; van achteren met eene middcngrocf en twee zjjgroeven,
waartusschcn aan weerszijden eene bultige verbevenbeid, welke veelal kaal is door bet
afwrijven der schubjes. Lengte 11-17 """• 2eer gemeen, vooral in grasvelden op den grond
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waar de larve lect't; ook op heesters en stniiUcii, de larve ook in mos. De kever vliegt bij

zonnestliijn rond. De larve is besclircven door litaticliaril, If'estwood en .S'c/n'óV/^c; de gclicclc

mctaniorphosc door Reling 1. murinu» L. l)

II. '1'ribns E L A T E R 1 N 1.

2. Elater L

(Am p c d 11 s Cerinar )

Sprieten van af het 4e , i//' j^roote iiitzonderiitg; reeds i'an af het ^e lid {enkele

i exemplaren^ zwak ^^ezaagd, bij het $ de achterhoeken van het hahschild niet-, bij het

i wel bereikend, zeer zelden overschrijdend ; het 2e en ^e lid klein ; bij het S het 3c lid

iets smaller , de volgende Iccdjes iets korter , met minder scherpen buitenhoek. Kop klein
,

neergebogen , de voorhoofds-lijst afgerond, aan de zijden eenigszins bochtig. Halsschild zoo

lang als- , of langer dan breed, met afgeronde zijden , naar voren versmald ; de achter-

hoeken vrij lang uitstekende , met eene scherpe langskiel , welke naar voren zich zeer

van den zijrand verwijderd; bij uitzondering nog met eene tweede, gewoonlijk iets

minder scherpe kiel langs den zijrand [E. Megcrlei Lac). Schildje langwerpig,

eenigszins mijtervormig Dckschilden aan de basis zoo breed als de achterrand van

het halsschild, hetzij geleidelijk naar het uiteinde versmald, of tot aan het midden

met paraHele zijden en eerst dan geleidelijk toegespitst; de bestippeling der i, of <-, eerste

strepen soms veel zwakker ; meestal rood, soms fraai scharlakenrood , zeldzamer zwart

of tweekleurig. De prosternale naden tamelijk breed, jlamc S-vormig gebogen , van

voren tot eene korte groef uitgehold, waarin alleen de sprietwortel kan ingelegd worden

(Fig. 73 ///). De prosternale voortzetting, tusschen de vooreoxae , in een puntigen stekel

uitloopend. Hel sterk verbreede binnengedeelfe der aehtercoxae uitgerand, daardoor nabij

'het inplantingspunt der trochanters . plotseling en sterk tot eene hoekige lob verbreed.

Poolen vrij kort , tamelijk krachtig ontvukkeld : de eerste 4 tarsleedjes geleidelijk in

lengte afnemend. Klauwen gewoon. De wijfjes zijn iets plomper, met meer parallele

zijden, minder ellipsvormig dan de mannetjes, van voren en van achteren korter en

sterker afgerond.

De soorten van dit genus leven meestal verborgen achter boomschors , het schijnen

meest nachtdieren te zijn ; enkelen leven op heesters en boomen. De larven leven in

rottend of vermolmd hout van zieke boomen en boomstronken , waar zij zich schijnen te

voeden met de overblijfselen van andere insecten en hunne uitwerpselen. De kevers zijn

tegen het einde van den herfst of in het begin van het voorjaar ontivikkeld, doch blijven

tot Maart of April verborgen.

De larve van E. sangui neus is door Bouchc , Perris en fleling, de pop door

Perris ; de larve van cannabarinus door SchiOdte en Belitig, de larve van elon-

gatulus door Schiödte ; de larven van praeustns en balteatus, alsook de pop van

balteatus zijn door Perris; de larve vanpomorutn door Bouchc , Curtis en Beling,

de pop door Beling; de larven van sanguino Ie ntus en erythrogonus, met de pop,

door Beling; de larve van croeatus door Schiödte 2) en Perris ; de pop 7'an a e t h iops

en nigrinus door Letzner beschreven.

Van de ^^ Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 5 /// het aangrenzend

gebied voor.

1 Halsschild zwart. Dekscbilden rood, roodgeel oK geel; hoogstens bet tiitcindc, ol'cen langsband

ol' eene langstreep over den naad zwart -

Bovenzijde zwart ol' zwartbniin , het halsschild soms voor een klein gedeelte roodachtig . .11

2 Dekscbilden rood of roodgeel, bij booge uitzondering stroogecl s)» veelal met zwart uiteinde. :;

1) Dwe soori Wljkl v:iii li.- andere K l.i lerid.'ii af, di...r(lal iij ni.-l u|isi,riiii;l . 'I..ili ;i,li als douil liuudl .11 liareii v.]anil ilc.ur

tiet beiit van eeiie slinkklier, zrmals llrrlkaii iiet uildriikt, "aiislillkl". H.mdl men liaap bij liel atlnerlill vast ot laai men

liaar lanR cip den ruR lippen, dan heweepl 11] iI.mi |iri)llii.rax lep.n den mesutliorav als wilde iij ü|..i|irinpen; daardoor

omslaat een zaebl Ijirpend peluid.

2} Volpens .W.'/nert lou .VAiorf/c niel de larve van K. eruealns, maar die van ferrupalns l.ae. (|.omorum Herhsl)

besebreven behben.

3) Bij K- poiuonae Slejth. ab. e. I'.nfliili Calid. en sa 11 pn i n o I e n l li s Selirailk ab. e. jmtmltls Cand.
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Dckscliililoii Iraai geel; liet iiituimlc lirceci en .sclier|) bcgrensj-, de liasaalranil zeer smal zwart;
veelal met ccne kleine, zwartbrciiiie hasaalstip iip lie 3e tiissdieiiniiime (ab.c. ücicJlitzii dii liiiyss.)-

Overigens zwart, grauw-, het geel der dcUschiklen geel lieliaard; tarsen iets roodachtig. Ilals-

schild lijn en niet dicht, aan de zijden grover liestippeld ; evenals de Uo|) vrij lang, zwart
behaard; hij liet ,? aan de zijden meer geleidelijk van aC de basis-, bij het "$ naar voren
sterker gebogen. Lengte y tj\ mm. In ondc wilgen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij

Elberteld (austriaciis Lap., elongatulns 111.) (cl e ga n t n I n s Schönh.)

3 llalsschild langs den geheelen zijrand, tot in de acbterlioeken, niet groote, ronde navelsiippels.
Dekschilden scharlaken- of bloedrood, bij groote uitzondering stroogecl 4

Ilalsschild langs den zijrand slcclits o|) de voorbell'i niet kleine navclstip|iels; op de achterhcH't
gewoon-, over het midden tamelijk lijn en verspreid bcsiippcid 8

4 Kop en halssdiild huig-, de dekschildcn korter, geelachtig ol' rocstkleurig behaard. Ilalsschild
aan de zijden dicht liestippeld en daardoor eenigszins mat. Oeksclnldcii scharlakenrood

,

van af het midden versmald. Bij het ^ de sprieten bij nitzondering reeds van af liet 3c lid

gezaagd (de vorm *s/ilrti/tti ICiesenw.) 1). Tarsen rocstkleurig. Overigens zwart ; de onderzijde
rocstkleurig, zijdeachtig behaard. Lengte 11» 135 mm. In rottende beuken- en eikcnstronkc-n ,

waarin de kevers en larven overwinteren. Zeldzaam; .•\rnheni, A|>eldoorii, Putten (Gelderl.)
en Kerkrade (Limburg), üok in Kelgië en bij Diisseldorf en ISrcnien. Ue vorm sntrapa in

Wcstlalen (lytiiropterus Germ.) 1. cÏDnabarinus EscIlscIi.

Kop en Ilalsschild zwart of zwarthruin behaard, soms met geelbruine haren doormengd. . . 5

5 Ilalsschild met eene duidelijke middcngroef, welke nagenoeg tot aan den voorrand loopt
of slechts aan de basis aangeduid is. Onderzijde van liet lichaam zeer lijn zwart, bij uitzon-
dering geelachtig behaard 6

Halsschild zonder ecnige aanduiding van middcngroef, of is daarvan slechts eene geringe aan-
duiding tegen den aditcrrand zichtbaar (soms bij poinonae) 7

fi Middcngroef op het halsschild meestal nagenoeg tot aan den voorrand doorloopendc ; tamelijk
breed, doch niet diep. Dekschildeu van af het midden versmald, ruiin 2j maal zoolang als

het halsscliild, schaiiakuirood; afstaande zwart-, langs de zijden inccr geelachtig behaard;
bij all. c. *buril!galcnsis du Riiyss. zijn de dekschildcn geheel' geelachtig behaard. Ilalsschild

glanzig; behalve de dichte, grove bestippeling aan de zijden, in 't midden meer verspreid
bcstippcld. Tarsen en uiteinde der schenen roodachtig. Onderzijde lijn zwart-, bij ah. c.

"saiiisaiigiiiueus llatz. lijn geelachtig behaard, liij var. 'riibiiliis "Cand. zijn de dekschildcn
eerst van af het laatste derde gedeelte versmald, weinig meer dan tweemaal zoo lang als

het halsschild, meer donker bloedrood; de middcngroef van het halsschild slcclits tot aan
het midden duidelijk. Lengte 12— 17 '""'• Acluer de schors van zieke stammen en stronken
van I'inus sylvcstris en maritiinus. Zeldzaam; den Haag, Roermond, Odoorn
(Drenthe) en Veiilo. In Ikigie en in de Rijnprov. bij Aken, Crefcld en Diisseldorf.

2. sanguineus L.

Middcngroef op liet halsschild slechts aan ile basis duidelijk. Ilalsschild vrij groot; ook over
het midden tiiclit en grof, uavelachtig bestip|ield; dof of weinig glanzig, evenals de kopen
de onderzijde zwart behaard. Dekschildcn weinig meer dan dubbel zno lang als het halsschild :

scharlakenrood, aan het uiteinde of slechts de uiterste toprand (f.v.(«;;i,/'H;j Eschsch.^ zwart 2),
de naad soms o|) de eerste tussclienruimte iets donkerder; de beharing bridiiachtig, langs de
zijden rocstkleurig. Lengte 8.) 1 1 mm. Vooral in dcnucnstronken , doch ook in beuken en soms
in eiken en elzen. Zeer zeldzaam. Uitsluitend bij Rotterdam, Mei Juni ,

gevangen. In België
bij Lanacken, in de Rijnprov. bij Crefcld (cardinalis" Schiödte) 3. praeustus I-'.

7 De glanzige tussclicnruinitcn der lavclstippels langs den zijrand van het halsschild zoo breed
als de stippels zelf. Zwart; dekscliilden bloed- of scharlakenrood (bij ab.c. '/(«/irrt/Hj- Cand.
stroogecl), met eene meer of minder in de lengte en in de breedte uitgebreide, gcniccnschnp-
pclijke, zwarte naadvlek, welke zich soms tot de eerste tusschenruinitc bepaalt; bij ab. c.

immaciiliitus .Scliauf. (^cocciiieus Schiiidte) zijn de dekschildcn geheel rood. Onderzijde
geelachtig-, kop en halsscliild zwart of zwarthruin behaard, meestal met geelbruine haren
doormengd. Lengte 9— 11 J mm. Vooral in wilgen, populieren en elzen , zeldzamer op
dennen; April—Sept. Type en ab. c. immiuiilatiis verbrciil, doch over het algemeen zeld-
zaam; in de greiisprovinciën, ook bij Kloetinge (Zeeland). De ab. c. /)rt/<v;/K.f bij Dic|icnbeck
en Miinster-Bilscn (Bclg.-Liinburg) 3) . . .' . (cphi|)piuni Oliv.) 4. sangui'nolentus Schrk.

1,. Vulgpns CMttili-zr schijiU bij viTsclii-iilt?llc stiorlfii di' %urili vuo Iit-t 3e spriftlid Ie v.TririTeii. thi Huiiskiui lifMlutiiwl mliiifii
:ils eene Ruede >uiir(.

-2) lilj de III Kliiielnnd vuurko i.le v;ir. tnniiwliis live {iiiirilc')ula.^ .Seli.iuf.) lijn de dekseliildeii geheel ruud.

It) Van deze nb. e. MB ik exeni|d.ireii uil de i.ill. Ciiiiiirtr eii ./. Crriinl. ï.in hialslgeiiueiiideii beer ontving ik een eiemidaar
vuor iiiijnu culleelie.
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Uc uisscliciiniiintcn der navclsciiipcls langs den zijraiul v;m liet, vooral liij hei tf, van voren

lang en sterk versmalde, op het midden tamelijk lijn en verspreid liestippcide, lialsscliild tot

zeer smalle rimpels gerednccerd; dit gedeelte van liet lialsscliild is daardoor tamelijk dol,

overigens glanzig; soms niet geringe aandniding van ceiie middeiigroer tegen den aclitcrrand.

Zwart; de dckscliilden scliarlaUcnrood, soms iets meer liloedrood, meer oi' minder zwart

aan den uitersten top; liij ali. c. 'miiiiatus Gorliani (in Engeland en Frankrijk) geheel rood

,

zcll's op den Iniitenrand van den toplioek. Boven- en onderzijde zwart of zeer donkerlirnin

bclinard, in bepaalde ricluing iets grijsaclnig toeschijnend. Bij ab. c. *qucycic(ila dn Buyss.

(Noord-Frankrijk hij Rijssel) is de beharing o|i de ondirzijde zwart of donkerbrnin , op

kon, halsschild en soms langs den zijriind der dekschildcn en op de episiernen van den

inctathorax met geelbruine haren doormengd. Bij den vorm pomoiiiicfnr:>ii.i dn Bnyss. is de

beharing lijiter, grijsachtig-zwart of donkerbrnin op kop, halsschild, borst en gewoonlijk

ook over de gchcele oppervlakte der dekscliilden ; rocstklcnrig op den metathorax en het

achterlijf, soms ook langs den zijrand der dekschildcn; bovendien is het lichaam naar voren

en naar achteren iets minder versmald en zijn veelal de dekschilden minder helder scliar-

lakcnrood, meer bloedrood of zelfs naar het roodbrciin trekkend, bij ab. c. 'Oeriiriü Cand.
(Mirnster-Bilsen in België i) zelfs stroogeel. Deze soort gelijkt overigens zeer op prae ns t ns,

doch is reeds .lan de fijnere, meer verspreide bestippeling op het midden van het halsschild

te herkennen. Lengte 8>,— loè mm. In ciUen, beuken, berken, op appelboomen, soms op

dennen; April- Oc:. Zeer zeldzaam. Het type bij Hontliem (Limburg). De vorm piimmuie-

J'urmis bij Loosduinen , Baani en RoeniKuul ; niet zeldzaam in België bij Mnnster-Bilseii en Luik.

5. pomonae Stepli.

8 Dekschilden donker behaard

Dekschilden geel behaard; roodgeel, lichter dan bij de aanverwante soorten; soms aan den

uitersten top iets zwartachtig. Overigens zwart; zwart-, op de onderzijde veelal bruin-,

zeldzamer geelachtig {*podolicii.': Reitt.) bebaard. 1'ooteii zwart of donkerbrnin, de tarscn geheel

of gedeeltelijk roodbruin. Halsschild iets langer dan breed; bij het $ reeds van af de basis

geleidelijk versmald, glanzig; over het midden lijn verspreid-, aan de zijden grover en

dichter bestippeUI; slechts nabij den achterrand of over ceii grooter gedeelte van de basis

met eenc middengrocf. Bij het $ reiken de sprieten tot aan den lop der achterhoeken van

het halsschild. Lengte 9— 124 mm. Achter de schors van wilgen, populieren, meidoorn en ver-

schillende vruthtboiHiien; gedurende den winter en in het voorjaar. Zeldzaam ; Vclp, Tegclen

bij Venlo, Blijenbeek en Maastricht, lu België bij Antwerpen; in de Rijnprov. bij Aken
en Crefcid; ook in Westfalen.

(?nigroflaviis Goeze , du Bnyss.;? cruhesceus Eschscli.) 9. crocatus Lac.

Uiteinde der dekschilden slechts aan den top, hoogstens tot op j of ,', gedeelte 2) van de

lengte, zwart. Tamelijk grof en niet diclit behaard 10

Uiteinde der bloedroode ef eenigszins roodbruine dekschilden tot op ; of bijna ^ der lengte

vrij onduidelijk begrensd, gewoonlijk afgerond, zwart. Fijn en dicht behaard, op de dek-

schilden eenigszins zijdeachtig. Lichaam tamelijk breed, van voren en van achteren vrij

kort afgerond. Halsschild lijn, aan de zijden dicliter en sterker bestippeld en evenals de ko|i

vrij lang beliaard. Pooten pekzwart of doukerbrinn, de tarseii roodachtig. Lengte 7— 10 mm.
Verbreid op dennen en eiken, ook achter schors. De larve in dood hout, vooral van wilgen

en eiken. Verbreid in de diUiviale streken, zelden in de zee-provinciën. . . 8. balteatus L.

Dekschilden eenigszins donker bruinrood of bloedrood, soms iets lichter; eenkleurig, of soms
de uiterste top iets zwart (ab. c. adiimbratns du Buyss.). Beharing bruin oji kop, halsschild en

onderzijde, meer grijsaclnig O]) de dekschilden , geelachtig op de onderzijde (yVrr/.'g'rt//.'^ Lac);
bij ab. c. fcrnigandits Reitt. zijn kop en halsschild geelbruin-, de onderzijde geelachtig- en

de dekschilden zwartachtig behaard ; bij ab. c. :iigrireiitris Reitt. is de beharing over de

geheele boven- en onderzijde zwart. Pooten zwart, zwartbruin, zeldzamer roodbrninachtig;

de tarscn roodbruin. Halsschild migeveer zoo lang als aan de basis breed, eenigszins ver-

spreid bestippeld, inet eenc onduidelijke of geheel ontbrekende langsgroef aan de basis.

Dekschilden met weinig krachtige stippellijnen; de tusschenruimten dicht en vrij sterk be-

stippeld. Deze soort valt vooral in 't oog door de gewoonlijk meer doiikcrroode dekschil-

dcn. Lengte 8 — 12 mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam acliter de schors

van vruchtbooineii, populieren en vooral van wilgen. De ab. c. ndiiml'ratus zeldzamer

dan het type; de ab. c. nii^riniitris in het Ulvenhoutsche boscli bij Breda. De larve in

rottend wilgcnhont rt. pomorum Herlisi.

n i'\ v;in lic a!> r t.t-ranli :|I U- >t;ian.

lii'l hiaUlf ilcrili- ^'ftl^Hlle ui bijiKi tlt- licUl \3n di- It-iiplr <I<T di'k-

1)
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Dckscliilileii liclilcr bloedrood, iets in het geel trel;l;end; niet meer of minder iiiigcbreiden,

zwarten top, welke gewoonlijk liet 6c tot 8c laatste gedeelte, bij ab. c. *baltcatiilus Rciit.

ilaarentegen het laatste derJe gedeelte, tot bijna de helft inneemt; deze laatste ah. gelijkt zeer

0|) halte at lis, doch is kleiner en ondersclieidt zich doordat het halsschild over het midden
veel fijner en meer verspreid bcstippeld is dan langs de zijden; bij ah. c. <.'/.f<"«H((Kj dn Buyss.

zijn de dckschildcn ecnklciirig of slechts aan den buitenrand van den tophock onduidelijk

berookt. Pooten pekzwart of pekbruin, de tarscn roodachtig. Deze soort is overigens naver-

want aan poinornin, doch smaller en doorgaans kleiner; de dekscliilden meer helder geelachtig-

bloedrood, met diepere strepen, waarin grovere stippels, benevens de duidelijke zwarte
topvlck. Halsschild aan de zijden iets dichter en veel sterker dan bij pom om ni bestippeld,

zonder of niet llauwe aanduiding van eeiie niiddengroef aan de basis; evenals de kop zwart-,

de onderzijde hniiiiacluig-, de dekschilden grijsaclitig behaard. Lengte 7-8J mm. Op eiken

en herken, zeldzamer op elzen, beuken en pcipuliercn. Verbreid in de grens-provincien, doch
zeldzaam; de ab, c. iliscaiiiciis bij .Arnhem 7. elongatulus F.

11 Halsschild aan de aciiterhoeken (op boven- en onderzijde) en veelal ook aan de voorhoeken ,

of langs den zijrand rood i). Overigens het lichaam op boven- en onderzijde zwart; de
sprieten en pooien gclieei geelrood. I-ichaam vrij kort, van voren en van achteren kort

afgerond, op de bovenzijde glanzig; tamelijk riuv, roestklenrig- of grauwbriiin-, o|) de
onderzijde en de roode deeleii van het halsschild roesikleurig behaard. Halsschild hieeder
dan lang, over het midden lijn, verspreid-, van voren en langs de zijden dicliter en iets

grover bestippeld. Dekscliilden inet dicjie, dicht bestippelde langsstrepen; de rnsschenruiintcn,

vooral langs de zijden, gewelfd, rimpelig bestippeld. Lengte fi— 6J mm. .'Xchter dennenscbors;
ook tiisschen mos op takken. Niet inlandsch. In Oldenburg en W'cstfalen.

(aiiritiis (ïylh.) (e ry t h r ogo n ns Müll.) 2^

li'ivcnzijde geheel zwart, zwart behaard 12

12 Halsschild in de achterhoeken, behalve de gewone, scherpe langskiel, nog niet eene iets minder
scherpe, soms onderbroken kiel langs den zijrand (Ec tamc n ogoiuis dn Biiyss.). Het 4c
sprietlid duidelijk langer dan het 2C en 3e te zamen. Sprieten rood, dicht en lang geel

behaard; jiooten roodachtig. Halsschild duidelijk breeder dan lang, naar voren sterk ver-

smald; aan de basis inet eene zeer zwakke langsgroef, vrij sterk en dicht bestippeld.

Dekscliilden bij het <? nagenoeg reeds van af de basis naar achteren geleidelijk versmald;
met zwakke doch duidelijk bestip|)cldc langsstrepen. Onderzijde soms roodbruin of rood-
achtig. Lengte yj — 11 mm. Iii stronken van eiken, iepen, beuken en op vriiclitbooincn.

Niet inlandsch. In België bij Glain (Luik") 3); ook in Wcstfalen . . . . (Megerlei Lac.)

Halsschild in de achterhoeken slechts met de gewone, scherpe langskiel. Het 4e sprietlid iets

korter dan, of nagenoeg even lang als het 2e en 3e te zamen 13

13 Halsschild aan de zijden dicht met groote, sous ineenvloeiende, navelstippels bezet . . . . 14

Halsschild overal lijn en verspreid bestippeld, met naar voren lang en sterk versmalde zijden.

Zwart, glanzig, op de bovenzijde lijn grijs of bruin-, op de onderzijde roestklenrig behaard.

Sprieten lichter of donkerder roodbruin. Dekscliilden bijna driemaal zoo lang als het hals-

schild, niet lijiic, doch sterk bestippelde langsstrepen en tamelijk lijne, rimpelige tiisschen-

ruimten. Lengte (ij—7J mm. In rottende dennenstronken, vooral in bergachtige streken.

Niet inlandsch. In VVestfalen , Oldenburg en hij lUberfeld in de llijnprov. (nigrinus 1'ayk.) 4)

14 Halsschild dof of zeer weinig glanzig; zeer grof, dicht en duidelijk navelachtig bestippeld; met
eene breede langsgroef over het midden, welke veelal alleen op de aciiterlielft zichtbaar is;

de langskiel in de achterlioeken slechts matig verheven. Geheel diep zwart, fijn zwart

behaard; sprieten en pooten zwart of donkerbruin; tarseii bruin of roodachtig. Dekschilden

met die|)e langsstrepen, waarin matig fijne stippels; de tiissclienruimten dicht, rimpelig bestip-

peld. Het $ is breeder en minder naar achteren versmald dan het (?. Lengte yj— 1 1 j mm. Achter
schors en in rottend liout van dennen, lorkcn, soms in beuken en eiken; vooral in berg-

achtige streken. Mei—Sept. Niet inlandsch. In VVestfalen 5). (scrofa (ïerni.) (aethiops Lac.)

Halsschild glanzig, over het midden veel minder grof en dicht bestippeld; de stippels iets

navelachtig; zonder middengroef; de langskiel in de achterhoeken scherp. Deze soort

gelijkt op aethiops, doch is doorgaans kleiner, glanziger en op het halsschild fijner

1) lïij ah. .:. f.imotur Slipil uit /wilzirlarul is In'l li:ils.sfhil(l pi-l»-fl /warl.

i) In Wf.sUaliMi (l'riu)ar) /uu i-i-niiiaal pevaiigcii zijn di' iiici-r in /.uid- en Noord-OosloUjk Kiiropa \u<jrkuniciidi> E. ruficpus
Muls. lu-ti' i^ lirhl kaslaiijcbniin ; de ko[>, d<* onderzijde, de ba»iü van lialsscliild en dekseliilden, alsuok de sprieten en

pooten roi-slkli'iiric. I.engle .'li iiini.

:i) [k zag dit ex. uit de cull. iMmlrzc.

\) Sm:IIai e. V<iltrilltiiri>i vermeldt deze soort uil /uid-Hollaiid in de Houwstoffen ( lS.'»i) . ik kan over de juisllieid der delerniinalie

niet oordeelen, daar hel exemplaar nergens Ie vinden is.

5) Een onililgeklenrd Hel^'i>t h ex. uil de eoll. WrMntn:! (ex. niils. Ilrnx.) hlijkl mij Ie zijli een wijlje van nigerriiiius I.ae.
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en miiulcr cliclit licsiippelii. S|iricccn cii pootcn pckzwart of pckbniiii; soms ilc dijen
donker roodliriiin en de schenen meer rocstkleurig. Hij liet J* bet halsscbild naar voren
meer geleidelijk versmald. Lengte 7^— 10 j mm. In oude, vochtige cikenstronkeii; vooral in

hc: voorjaar; gcdnrcnde den zomer op hoornen. Eenmaal bij Nijmegen, Juni. In llelgië in

b^t boscb van St. Michel bij St. Ilnhcrt (coll. Il'eimael') 10. nigerrimui I.ac.

Iscliiiodes Geimar.

Bi/ .i.'crnis is iiavcrwant aan Klater , doch cndersiluidl sii/i vooral doordat de
prostcrnalc naden va7i voren niet tot sprietj^'roeven uit;^eliold zijn. De sprieten zijn naar
vcrhoudin,i^ lan<^er, bij hef i de achter/weken van het halsschild overschrijdend , reeds

van af het 3^- lid grof gezaagd ; het 2,c lid slechts iets kleitier dan het 4e , daardoor
van Megapenthes onderscheiden , waar het ^c lid zeer klein is en de sprieten van
af het ^e lid zzciak gezaagd zijn.

De eenige Europcesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, lijn grauw bebaard, het halsschild en de zijden van den protliorax op de onderzijde
bloedrood. Kop en halsschild tamelijk liin en niet dicht bestippeld. Achterhoeken van het

halsschild scherp en van eenc scherpe langskiel voorzien. Dekschildcn met tamelijk lijne

stippellijnen en vlakke, bier en daar iets rimpelig bestippeldc, tusschenniimten. l'ooten pek-
brnin, tarscn lichter. Lengte 8.',- 11 mm. In dood bout en holle bomnen, als iepen, beuken,
eiken en vrHchtboomen; soms onder mos aan boomwortels en achter jiopidierscliors. Niet

inlandsch. In Westfalen en op de Liineburger heide.

(ruficoUis Donov.) (_sa n gu i n i co 1 lis 1'anz.}

Megapenthes Kiesenw.

Dit genus is iiaverwant aan Ischnodes ; aan de sprieten zijn echter het 2e en
2,e lid klein, van af het ^c lid zwak gezaagd; de sprieten bij het i veel langer-, bij

het ï weinig Itifiger dan kop eti halsschild te zamen. De prostcrnalc naden zijn dubbel

:

zij vormen eene , door twee fijn verheven , dicht naast elkaar loopende lijnen ingesloten,

gladde streep ; van voren niet tot sprietgroeven uitgehold. Schildje lang driehoekig.

Halsschild duidelijk langer dan breed; met spitse , scherp gekielde, iets naar buiten

gerichte achterhoeken. Het verbrecde binnengedeelte der achterco.xae , nabij het inplan-

lingspunt der trochanters
,
plotseling en sterk tot eene hoekige lob verbreed. Klauwlid

bijna zoo lattg als de beide vooraf.i^aande lecdjes te zamen.
Van de 6 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Glanzig zwart, grauw beb.iard; de dekschilden meer pekzwart of pekbr.iin; de sprieten, dijen,

de cpipleuren der dekschilden, soms ook de achterhoeken van bet halsscliild, zeldzamer de
naad der dekschilden roodbruin; de schenen en tarsen meer roodacluig-gcelbrnin. Voorhoofd
meestal met eene verbeven middellijn (^siibcdrhialiis Germ.). Halsscliild van voren iets

versmald, glanzig; tamelijk fijn-, over liet midden ccnigszins verspreid bestippeld. Dekschilden
te zamen met algeronden top, met weinig diepe, maar grof bcstippcide langsstrepen en lijn,

riiiipelig bcstippelde tnsscbenruimten; de zijraiid aan bet uiteinde breed afgezet en iets

opwaarts gebogen. Bij het breedere S is bet halsschild naar voren ininder sterk versmald
en zijn de dekschilden breeder en ininder [larallel. Lengte 6-^—8J mm. In oude boomen

,

als eiken, meidoorn, benken, vruchtboomen, zeldzamer in dennen; soms op bloeienden
ahorn en meidoorn. Niet inlandsch. Hij Breinen en in Westlalen. Ook in België (coll.//Vj;«rtc/) i).

(t i b ia lis Lac.)

Poi'tliiiiidiiis Germar.

(M o 11 o c r e p i d i u s Redt.)

Sprieten bijna zoo lang als het halve lichaam . nagenoeg draadvormig ; het 2C en
2,e lid even lang, bijna de helft van het 46-. Halsschild matig gewelfd, kort , naar

1) Ik z;ip fi-ii iimjiti:ckUHiiil i-M-mplaar uit ln-t Hru^selscli IJlU^llll^.
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Toreii in een Jlauwtm bodit versmald ; de achterhoeken vrij lang en spits, naar achteren
gericht ; de prosternale naden vrij sterk gebogen , van voren kort uitgehold. Dekschilden
met bijna parallele zijden , naar het midden slechts zeer weinig verbreed en naar het
uiteinde iets versmald. Het verbrcede binnenblad der achtercoxae met eene hoekige lob

buiten tegen het inplantingspunt der trochantcrs. Poolen matig lang ; de tarsen vrij
kort, het ie lid ongeveer zoo lang als de volgende leedjes te zamen ; het y lid met
sterk gelobde zool, het 4e zeer klein. Klauwen klein, gewoon.

De eenige Europefsche soort zou ook in het aangrenzend gebied voorkomen.

Rooilacluig-liriiingcel, lijn neerliggend liclinanl. Kop vrij diclu en grot" bcstippclci. Ilalsscliilcl

lirccdcr dan lang, vooral liij het J; naar voren sterk versmald, liijna van af de liasis bij

het $\ ineer gewelfd, op de zijden inccr tjcbogcn en naar voren iets minder versmald
bij bet $; weinig dicht-, tamelijk lijn op bet midden-, grover op de zijden bestippcid.
nekstliilden niet lijne stippellijnen en vlakke, lijn en dicht riinpelig bcstippelJc tnsschen-
ruinuen. Het % is dikker, naar voren en naar achteren stomper dan bij bet $, met kortere
sprieten. Lengte (i\—J\ mm. Op heidien en stnns op linden, Mei—Ang. Niet inlandsch
Volgens ilti Buysson bij Charleroi in liclgië; ik zag een Belgisch exemplaar uit liet Hrnssclsch
Miiscmn zonder nadere opgave van vindplaats. Volgens Beilel liondt zij zich als dood of
loo|n te midden der afgeklopte plantendeelen rond, zonder te trachten op te springen.

(fulvns W. Redt.) (anstriacns Schrank)

Crj-ptobypinis Eschsch.

Sprieten nagenoeg draadvoriiiig , bijna niet gezaagd; het eerste lid aanmerkelijk
langer dan breed en dan het ^e , het 2e lid het kleinst. Eindlid der kaaktasters recht
a/geknot , tamelijk breed-bijlvormig. Halsschild zoo lang als breed of brceder, zelden

langer dan breed; naar voren versmald, in het midden gewoonlijk iets verbreed; inde
achterhoeken met eene sterk verheven langskiel. De prosternale naden zijn recht, parallel

of slechts van achteren iets convergeerend ; slechts van voren met eene meer of minder
duidelijke kleine groef tot het inleggen van den sprietwortel ; soms ontbreekt deze groef.
Prostcrnum van voren afgerond-verbrecd , naar achteren met een korf uitsteeksel tegen
het mesostcrnum. De epimeren van den mesothorax reiken tot aan de middelcoxae.
Schildje vrij groot , afgerond ; eivormig of langiverpig. Dekschilden aan de basis tegen

den achterrand van het halsschild inlegbaar , zoo breed als het halsschild , zelden meer
dan tweemaal zoo lang. Het verbrcede binnenblad der achterco.xae nabij het inplan-
tingspunt der trochanters

,
plotselin,i; en sterk tot eene hoekige lob verbreed. Poolen vrij

kort ; tarsen niet verbreed , de leedjes op de onderzijde borstelig ; klauwen gewoon.
Van de 8 Ruropeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, glanzig, op de bovenzijde brinizig; lijn geelachtig bcliaard; de sprietwortel en de
]K)oten, behalve gewoonlijk de gedeeltelijk bniinachtige dijen, roodachtig. Halsschild brceder
dan lang, sterk gewelfd; verspreid bestippcid Dekscliildcn in het midden het breedst,
ttisschcn de nagenoeg onbcstipnelde, vrij diepe hingsstrepen, uiterst lijn, verspreid bestippcid.

I.engte 5J— 61 mm. l.angs bergbeken en rivieren. Niet inlandsch. In lielgië bij Ronmoni en

in de Ilantes-Kangcs (ik zag een exemplaar uit bet lirnsselsch Museum). Ook in Westfalen en bij

niisseldori in de Rijnprov. De larve en pop zijn door Penis, de larve nog door Sdiiödte
en Heling beschreven (r i |)a ri ns F.)

3. Hypiioidiis Stepli.

Dit genus is naverwant aan Cryptohypnus, doch onderscheidt zich doordat
de epimeren van den mesothorax niet tot aan de middelcoxae reiken , loaardoor de
middelste coxaalholten alleen door het meso- en metasternum begrensd 7vorden. Ook
kunnen de dekschilden aan de basis niet tegen den achterrand van het halsschild inge-

legd , doch wel op den achterrand neergelegd worden. De prosternale nadc7i zijn gebogen,
convergeeren sterk naar achteren en vormen van voren al of niet eene kleine groef tot

het inleggen van den sprietïvortel. Ifet ie sprietlid niet of slechts onmerkbaar langer
dan breed. — De soorten van dit genus zijn de kleinste van alle E la t er idae. Zijleven,

veelal gezellig bijeen op den grond, op oeverzand, vooral langs stroomend water, of
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onder steciien. Tt\i^tn den avond he;^even zij zich op planten of TÜef^cn rond. Hel
voedsel bestaat waarschijnlijk uit wortels van kruidachtige planten.

Van de 23 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en i in het aan^grenzend
gebied voor.

i De n;ulcii van liet prostenuim gewoon, niet verdiept; van voren zonder sprictgroel' ... 2

De naden van liet prostcrnnni verdiept; van voren tot eeiie Uleiiic Sfirietgroel' gcn|K-nd,
waarin de sprietwortel l;an ingelegd worden (.Siili-geii. Zoroclirns Tlionis.) 4

2 Ilalsseliild zeer lijn en dicht, gewoon l)estip)ield. Dekschilden met meer olniinder liiiie stippel-
lijnen. Ivinplaat van liet prosternnin klein en ingedrukt (Sub-gen. Ilypnoidiis i. sp.;).

Ilalsseliild sterk knssenvormig gewelfd, zoo breed als de dekseliilden ; in liet midden sterk
verbreed, glanzig; de acbterlioeken vrij kort uitgetrokken, een weinig naar buiten gericht,
met korte langskiel. De langsstrepen der deksciiilden zijn duidelijk bestip|ield. IJovenzijde
zwart ol' pekzwart, glanzig; vrij dicht bruingrauw behaard; de pootcii, de achterhoeken
van het halsschild, eenc schomlervlek en eciie topvlek ('welke soms zeer klein is of ook
ontbreken kan, ah. c. Hoepfncri Dcj.) geel; de sprieten, behalve de geelachtige wortel,
meer of minder bruinachtig. Bij het ^ de sprieten iets langer dan bij het J, benevens het
halsschild smaller en aan de zijden veel minder gebogen. Lengte 3— 3', mm. Verbreid en op
vele plaatsen niet zeldzaam lussclien gras, vooral langs oevers; Mei—Juli. i. quadripustulatus V.

Ilalsseliild zeer dicht langsrinipelig, met gladde middcllijn. Dekschilden met vooral van voren
diep gegroefde langsstrepen. Kinplaat van het prosternnin groot (Sub-gen. Ne ga s tri usTlioms.) 3

3 Achterhoeken van het halsschild eenigszins naar buiten gericht, met eenc langskiel welke tot

aan het midden van het halsschild reikt. De langs-.tre|ien der dekschilden op het laatste derde
gedeelte lijn. Zwart, dof; met eenige veranderlijke, gele vlekken op de dekschilden; bij

ab. c* bipmtctatus Schilsky is alleen de topvlek voorhanden; bij var. areuiculu lioh".

zijn de dekschilden geheel zwart. Sprietwortel en pooten, behalve veelal het donkere midden
der dijen, roodgeel. Halsschild in 't oog vallend langer dan breed, naar voren aanmerkelijk
versmald. Bij het <? de achterhoeken van bet halsschild scherp, iets langer en een weinig
divergeerend; hij liet J korter, recht naar achteren gericht, aan den top stomp. Lengte
2;—4j """• Geineen, vooral in de dninstreken in zandkuilen en langs plassen; ook op het
zand langs rivieren en meren, onder steenen en tussclien wortels van ('. ra m i 11 ee ë n. De
var. arctikola bij Doctinchem 2. pulchellus L.

Achterhoeken van het halsschild meer achterwaarts gericht, met cene langskiel welke gewoonlijk
niet tot aan het midden reikt. De langsstrepen der dekschilden nagenoeg tot aan het uit-

einde diep gegroefd. Overigens als pn lelie II us gekleurd, doch zijn de gele vlekken der
dekschilden meer uitgebreid en veelal door laugslijnen niet elkaar verbonden. Lengte 4— 5; mm.
Niet inlandscli. In W'estfalen, op diluvialen zandgrond; ook op Sa ro tli a m 11 u s vulgaris.

(sabniicola Bob.)

4 Dekschilden mee duidelijke langsstrepen. Halsschild korrelig of riinpelig besti|ipcld; de langs-
kiel der achterhoeken niet geheel tot aan den voorrand reikend . . . , • t

Dekschilden geheel zonder langsstrepen. Halsschild uiterst liju hestippeld; de langskiel der
achterhoeken, langs de zijden, geheel tot aan den voorrand reikend (O u a s i m u s des Gozisj.
Deze soort herinnert door de grootte en kleur aan me r i d i o na li s^, doch is iets kleiner,
korter en meer gedrongen; zwart, glanzig, lijn grauw behaard. Halsschild gewelfd, brecder
dan lang, naar voren iets versmald. Sprieten zwart, de pooten zwart of iets bruinachtig.
Lengte 2 mm. Langs beekoevers in gras, ook on lage struiken eu Ge n is ta-soorten.
Valkenburg en Kerkrade, Juli. Ook in België (Embourg en la Gileppe) en in de Rijnprov.
bij Diisseldorf '.

5. niioutissiinus C.erni.

5 De langskiel der achterhoeken van het halsschild reikt, langs de zijden, naar vorcu tot ver
over het midden, tot op gcringen afstand van den voorrand. Dekschilden vlak gewelfd,
de geheele bovenzijde duidelijk glanzig. De achterhoeken van het halsschild lang en spits,
naar buiten gericht. Zwart of bruin; kort, dicht, lijn, grijs of roestklenrig behaard; de
dekschilden ongevlekt (mij niet uit Nederland bekend), meestal echter elk met twee gele
vlekken, van welke de eenc aan den schouder, de andere nabij den top (var. qiiadri-
guttatus Lap , quadripnstulatus Payk., tetntgruphus Gerin., siibm'aciilatus Reitt.), of wel
alleen de sehondervlek (ab. c. hiimcropictus dn Biiyss.), of alleen de topvlek (ab. c.

bipiisliilatiis Schilsky, sitbnotattis Reitt.) voorhanden is. Pooten licht- of roestklenrig-geel, de
dijen in 't midden veelal gebruind; sprieten bruin, de eerste 3 leedjes (het ie gedeeltelijk;
geel. Halsschild minstens zoo lang als breed, naar voren lang versmald; de achterhoeken
scherp, iets naar buiten gericht; van voren grover en dichter hestippeld, overliet midden
met eeiie gladde, iets verheven middcllijn. Dekschilden ongeveer tweemaal zoo lang als het
halsschild; met lijne, duidelijke langsstrepen en vlakke, zeer lijn hestippelde tusschen-
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niiintcn. lüj liet <? ilc vourschciien nabij liet uiteinde naar liinncn vcrlirecci en liet eerste

sterniet in den regel in het midden n:et een klein, naar aeliteren gericht, liaarliiindeltjc. l)e/e

snort varieert iets in de lengte en in de licsti|ipeling van het halsscliild, wat aanleiding

geelt, dat sommige schrijvers hier twee soorten aanncineii. I.ungte 2, -
,^i mm. Langs rivieren

o|) oevcrzand en kiezel. Niet zeldzaam langs de Maas bij Maastriclit en Roermond, April

—

Jnli. Ik zag een exemplaar met ongcvlcktc dekschilden (type) nit België (Luik, c<ill.

de liorre) 3. dermestoides lïerbst.

De langskiel der acIiterhoeUen van het lialsscliild reikt, langs de zijden, ongeveer tot aan liet

midden. Dekschilden eenigszins vlak; de tnssclicnruimten der langssrrcpcn rimpelig bcstippeld.

Geheel zwart, dot"; stolliin, grijs behaard. Sprieten zwart, sü:ns ir.et lichteren wortel;

püoten lichter ot' donkerder hrniii , de sclieiieii en tarsen meer geelachtig, llalsschild lijn

rimpelig bcstippeld, n;et eene liiiie, iets verheven, gladde middellijn; de achterhoeken kort

en nagenoeg niet naar buiten gericht. Bij het <J een kleine bundel van dicht staande haren

in het midden van het eerste sterniet. Lengte 2 - 2^ """• Op zandige oevers van bergsiroonien

en beken, liij Kerkrade C_Linibiirg), Juli, op kiezel langs den Worm. Ook in Wesilaleii en

bij Aken in de Rijiiprov (lapidicola (".erm) 4. meridionalis Casreln.

i. Cardiophoriis Eschscli.

Sprieten tiaar binnen stomp ,i;^eiaa^i,''ii . of naf^enoc};; geivoon ; het 2e lid kteiner dan
de vol}^ende leedjes , het ^e zoo lanjf a/s liet J^e. De kieh^ormii; verheven zijranden van
hel 7'oorhoofd , ho'ren de sprieten, tol eene scherpe, gebo,s;en diuarslijsl ''ereenigd. F.indlid

der tasters bijlvormig. Halsschild zoo la?ig als-, of iels lani^er dan breed, meer of
fninder sterk kussenvormi^^ gewelfd : aan de zijden eenigszins iifs^'erond-vcrbreed en aldaar

niet gerand ; de Jijne zijrand-lijn buigt zich van af de achterhoeken onmiddelijk op de

onderzijde van het halsschild , blijft van den eigenlijken zijrand ver veriuijderd en

verdwijnt meestal reeds meer of minder ver van den voorrand ; soms is de zijrand-lijn

zeer kort en slechts tot de achterhoeken bepaald; de achterhoeken steken iets naar achteren

uit. Schildje hartvormig , van achteren toegespitst. Dekschilden zoo breed als- of iets

breeder dan het halsschild. De prosternale voortzetting , tusschen de voorcoxae, als eene

recht afgesneden, vrij dikke plaat; dus zonder eigenlijken borststekel. Prosterjiale naden
zonder spriet:.^roeven Achterco.xae tiaar buiten plotseling sterk versmald. Tarsen met

gewone , in lengte afnemende, leed/es. Klamcen geicoon ofaan de basis tandivrmis,'- verbreed.

De soorten van dit genus leven op bloemen en bloeiende struiken en boomen. De
lameri van C. riificollis en asellus zijn door Schindte, die van rufipes door

Perris en van eqviseti door Braucr beschreven.

Van de 50 Pluropeesche soorten komen O in N'edcrland en 4 /;/ //(/ aangrenzend
gebied voor.

1 Klauwen gewoon, ongetaiui 2

Klauwen met een grootcn, tot aan het midden reikciideii, basaaltand. De zijrand-lijn van bet

llalsschild hoogstens tot het midden reikend 8

2 Bovenzijde tweekleurig; de dekschilden zwari ol' blaiiwzwart, het halsschild meer ol'minder rood 3

Bovenzijde geheel zwart 4

3 Ilalsscliild, met de omgeslagen zijden, geheel koraalrood, slechts de uiterste voor- en achterrand

zeer smal en weinig duidelijk zwart; zoo lang als breed, naar voren iets meer dan naar

achteren versmald; zeer lijn en dicht, docli diiiilelijk bcstippeld. Glanzig zwart, uitcrsi

lijn grijs behaard. Voorhoold van voren scber]) en opwaarts gebogen gerand. Dekschilden

met stippellijnen en grootendeels vlakke, lijn en dicht bestippcldc, iets rimpelige tusschen-

rnimten; zwart of zeer weinig zwartblauw. Onderzijde grauw behaard. Ponten zwart, het

uiteinde der tarsicedjes, benevens de klauwen roodachtig. Lengte 75— 9 mm. 0|i bloemen en

bloeiende struiken. Zeer zeldzaam; Velp, Juni; meermalen in de omstreken van Maastricht.

Ook in de Rijnprov. en Wcstlalen Ctlioracicus F.) i. gramineus Scop.

llalsschild koraalrood; het voorste derde gedeelte, benevens een smalle basaalzuoni, zwart;
uiterst lijn en zeer diclit bcstippeld; de omgeslagen zijrand, behalve eene zwarte vlek in

de voorlioeken , rood. Glanzig zwart; de onderzijde dicht, de büvenzijdc uiterst lijn grauw
behaard. Het voorhoofd van voren scherp, opgericht gerand; de schedel met eene onduide-

lijke langsgroet'. Dekschilden iets breeder dan het halsschild aan de basis; met sterke stip|iel-

rijen, en zwak gewelfde, zeer fijn cii dicht bcsiippelde, dwarsriinpelige tiissclienruinueii

;
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1

hl;iii\v/\v:irt, zcUlzaiiier zwart, 'rarscn, (il alleen lici iiiieiiulc ikr alzoiulcrlijke tarslcccljcs, rood-

liniinaclitig. I.L-nate 6-8 mm. In dennen bossclicn, ook op eiken. Zeer zeldzaam; Utrecht. Zeist,

Arnlicm, I5rcda, Middclliiirg, Maastricht en Hlijenbeek (Liml).). Ook in Wesilalen. 2. riilioolli» I,.

4 llaNscliild naar achteren geleidelijk, ofslechis weinig ofniet versmald; de achterhoel;en gewoonlijk

meer naar buiten gericht, naast de schouders gedeeltelijk zichtbaar 5

Ualsschiid zeer groot, zoo lang als breed, hall' zoo lang als de deUschilden ; naar achteren

sterk versmald, kusscnvormig gewelfd, de zijden sterk algennid; zoo breed als- of breeder

CJ') dan de dekschilden, zeer dicht en lijn bestippeld ; de acliterlioeken naar achteren gericht

,

onder de schoi.'ders der dekscliilden geheel verborgen. Zwart, glanzig; met lijne, vrij iliinnc,

grauwe beharing. Dekschilden met tamelijk parallele zijden, of wel in het midden iets ver-

breed; met weinig diepe stippellijnen en lijn en tamelijk dicht bestippelde ttissehcnniinuen,

l'ooten zwart, de kniën en gewrichten der tarsleedjes, benevens de klauwen roodachtig.

Deze soort gelijkt overigens op asclins, doch is gemakkelijk te onderscheiden door den

vorm en de grootte van het balsschild, alsmede de veel liinere stippellijnen der dekschilden.

Lengte 6-- mm. Niet inhndsch. In Westfalen (cbeninus C.erni )

;-, Eindsporcn der middel- en aciuerschenen zeer klein en onduidelijk. Bovenzijde dun behaard . 6

Kindsporen der middel- en aciuerschenen duidelijk, ongeveer zoo lang als de dikte der schenen.

Lichaam grauwzwart, overal dicht grauw beliaard; lijn en dicht bestippeld, slechts weinig

glanzig. Ualsschiid iets langer dan breed, kusscnvormig gewelfd; naai achteren slechts

weinig, minder dan naar voren, versmald; de achterhoeken iets naar buiten gericht; de be-

stippeling mider de dichte beharing naiiwlijks zichtbaar. Dekschilden meer dan tweemaal

zoo lang als het halsschild; met diepe stippellijnen, welke naar het uiteinde nog iets meer
verdiept zijn; de tusschenruiinten iets gewelfd, lijn en dicht bestippeld. l'ooten zwart, de

knieën en de tarsen roodachtig. Lengte 7

—

lol nnn. Verbreid en vooral geniceu in de duiii-

streek 4. asellus Lr.

6 Pooten roodgeel, met zwnrtachtige tarsen. Zwart, weinig glanzig; lijn, donker bebaard. Uals-

schiid in den regel langer dan breed, de grootste breedte in 't midden; vlak kussenvormig

gewelfd, zeer lijn en dicht bestippeld. Dekschilden met krachtige stippellijnen; de tusschen-

ruimten ecnigszius gewelfd, bestippeld; naar het uiteinde onduidelijk gerimpeld. Onderzijde

grauw, glanzig behaard. Lengte 6

—

"V mm. Niet inlandsch. In Oldeiiburg en in de Rijuprov.

Ik zag ook drie belgische exemplaren tii: de coll. H'csmacl (rulipes Cioeze)

l'ooten zwart, hoogstens de gewrichten en klauwen geel 7

7 Ualsschiid naar achteren in het geheel niet, naar voren sterk versmald; lün en dicht, ongelijk

(^lijn en grof dooreen), bestippeld; slechts iets smaller dan de dekschilden, aan de zijden

zeer weinig afgerond; langer dan breed. Sprieten duidelijk gezaagd. ( Uauzig zwart; de boven-

zijde lijn, neerliggend, zwart-, de onderzijde sterker grauw behaard. Voorhoofd sterk be-

stippeld; de clypeus achter den opgebogen, scherpen voorrand eeuigszins ingedrukt. Dek-
schilden tweemaal zoo lang als het halsschild, van af de basis naar het idteinde geleiilelijk

versmald; met weinig diepe stip|)ellijnen; de tusschenruimten vrij dicht en lijn bestii>peld.

l'ooten zwart; de gexvricluen der tarsen, benevens de klatiwcn roodgeel. Lengte 8—8? mni.

Op dennen en berken. Zeer zeldzaam; Zut|)lien, ISrimuneu eu Kcrkrade. Ook in Westfalen.

^. nïgerrinius Kr.

Halsschild naar achteren duidelijk-, naar voren minder dan bij nigerrimns versmald ; gelijk-

nnitig dicht bestippeld; vc'iór het midden zoo breed als de ciekschildcn. Dekschilden tot achter

bet midden met parallele zijden, daarop naar het uiteinde afgerond-versniald. Bovenzijde

dun-, meer grauw behaard, minder glanzig. Deze soort gelijkt overigens op nigerrimns,
doch is kleiner. Lengte 6-7J mm. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnjirov. gevangen zijn.

(a t ra m e n t a ri u s Lr.)

!> De zijrand-lijn van bet halsschild niet benedcnwaarts gebogen, zeer kort, slechts aan de achter-

hoeken aangeduid; dezen zelf niet gekield. Deze soort is smaller en meer cylindervormig

dan ei ne reus. Dekschilden ruim tweemaal zoo lang als kop en halsschild te zameu; van

af de schouders tot over het midden nagenoeg met parallele zijden; aan de schouders veel

breeder dan de basis van het halsschild; met stippellijnen, die naar het uiteinde iets meer
verdiept zijn, en dicht eu zeer lijn bestippelde tusschenruimten. Bovenzijde zwart, dicht

witgrijs behaard, tamelijk dof. .Sprieten zwartachtig, de eerste Iccdjes aan het uiteinde rood-

achtig. Halsschild in het midden bij het J zoo breed als-, bij het g smaller dan de dekschil-

den; aan de zijden geleidelijk atgerond, naar voren en naar achteren nagenoeg gelijkelijk

versmald; kussenvormig gewelfd, uiterst lijn en dicht bestippeld. Achterraiul van het voorlaatste

en het mteinde van het laatste sterniet, benevens de pooten, roodachtig-geelbrnin ; de dijen

meer of minder zwartachtig; soms zijn de pooten, met uitzondering van de gewrichten en de

tarsen, zwartachtig. Onuitgeklcurdc exemplaren zijn roodbruinachtig. Lengte 6J— yj nnn.

Gemeen op vochtige weilanden, vooral in de duinstreek 5. equiseti llerbsi. 1)

l) C. a^'liutlius (;uild. kiiilil- ihlj \i,iir lil' /«:ii liic.uli;.'!' ''HuiMMi W /ijll.



112 XI.VIIl. Klaterioae. - 4. Cardiophorus. — ParacardiophoruS.
— 5. Melanotus.

De zijrand-lijn van liet lialsscliilil Uciicdcmvaarts gtbogeii; ilc zijraml zelf als cciic vcrliLVeii

langskicl iii de acluerlioekcn 9

y De zijraiid-lijn van liet lialsscliild reikt ongeveer tot aan liet midden. Dckscliilden ruim tweemaal

Zdo lang als kop en lialsscliild te zanicii; van de sclioiiders tot aan liet midden iets vei breed,

daaiM|) naar aciitcren toegcspitsi ; tamelijk vlak; nici lijne, naar het uiteinde verdiepte stii.pel-

lijnen; de tnssclienrnimtcn vlak, zeer lijn bestippeld. llalsscliild liij het J zoo lireed als-, liij het

$ smaller dan de dekscliilden; aan de zijden geleidelijk afgerond; naar voren iets meer
dan naar achteren versmald, minder gewelfd dan hij eqniseti' nitcisi lijn en dicht he-

stippeld. Zwart, tamelijk glanzig; met hruinacluig-grauwe, zijdcachtige heliaring. Sprieten

zuart; de eerste Icedjes aan het nitcinde, zeldzamer geheel roodhrnin. I'ooten zwart; de

ircichaiuers, de knieën en tarsen lichter of donkerder roodgeel. Bij var. 'leslaccus l'. zijn de dek-

scliilden donker geelbruin, al of niet met zwarten naad, ofwel okergeel; de [lootcn ook

licluer gekleurd. Zeer kleine, grauwgeel liehaarde exemplaren, met naar achteren meer ver-

smald halss.hild, vormen var.* Gabrifli t'.erliardt. Lengte 8-10 mm. C.emecn in de heide-

streken op jonge dennen en cusschen gras rt. cinereus llerhst.

De zijrand-lijn van het lialssciiild zeer kort. Dekscliilden iets minder dan tweemaal zoo lang

als kop en halsschild te zanien. Ilalsscliild iets langer dan breed, tamelijk gewelfd, in 't

midden verbreed, bij het S een weinig hreeder dan de dekscliilden; uiterst lijn en dicht

bestippeld. Dekscliilden met stippellijnen en vlakke, lijn en diclit licstippelde, tusschenruimteu.

/.wan, bruingrauw behaard. Sprietwortel en pooten roodachtig-geelbruin , het midden der

dijen meer of minder zwartachtig. Lengte 5J— 61 mm. Niet inlandsch. In VVestfalen, en bij

Kllicrfelil in de llijnprov CS pollux Cerm.) (rubripes (ïerm.")

Panicardiopliorus Schwarz.

Dil f^etius onderscheidt zich vatt Car diop

h

oru s , doordat de zijden van het

halsschild ,i^erand zijn ; de duidelijke zijrand-lijn loopt nl. tot op korten a/stand van
den voorrand , op ïlen zijrand van het halsschild zelf. Halsschild sterk kiissenvormi^i,^

Xewel/d , aan de zijden af,'^'erond, naar achteren versmald, met zeer weinig ont-

'iüikkelde achterhoeken. Dekschilden aan de basis te zamen tneer of minder smal iiiti;e-

trokken , met afgeronde schouders.

J^e eenige F.nropeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

(M'auwzwart; vrij dicht, neerliggend, zijdcachtig, grauw behaard. Ilalsscliild zeer lijn en dicht

besii|ipeld. Dekscliilden niet volkomen tweemaal zoo lang als het halsscliild , met diepe stip-

pellijnen; de tnsschenniiniten dicht bestippeld. De gewrichten der pooten roodbruinacluig.

Lengte rt— rtj mm. Niet inlandsch. In Westfalen en in de Rijnprov. hij KIberfeld. (nuisculus Kr.)

5. Mclaiiotus Kschsch.

(C r a t o n y c lui s Lacord.)

Sprieten z-cak gezaa,i;d , het 2e en 30' lid kleiner dan de overige leed/es ; de af-
zonderlijke leedjes aan het uiteinde met enkele horstelhaartjes. Kop diep in het halsschild

7'erzonken , met grootc ronde oogen. De kielvormig verhe7:en zijranden van het "'oorhoofd,

boven de sprieten , vereenigen zich van. voren tot eene duidelijke , sterk gebogen , scherpe

dwarslijst. Bovenlip nagenoeg loodrecht staande. FJndlid der tasters bijlvormig. Hals-
schild zoo breed als lang, of brceder ; naar voren geleidelijk versmald ; de zijden scherp-

kantig en gerand; de achterhoeken vrij lang, de schouders omvattend , met eene kiet-

vormige langslijn. Schildje meer of minder langer dan breed , aan het uiteinde afge-

rond. De prosternalc naden van voren met zeer korte sprietgroeven ; het prosternum
met een langen , tegen het lichaam gekromden , borststekel tegen het mesosternum.

Mesosternum met vlak uitgebreide randen. Dekschilden naar het uiteinde geleidelijk

versmald , of eerst met parallele zijden en dan bochtig toegespitst Achterco.xae naar
buiten geleidelijk versmald. Poolen forsch, matig lang; tarsen gewoon, de leedjes

geleidelijk korter 'wordend. Klauwen krachtig ; kamvormig gezaagd. De beide seksen

onderscheiden zich door de beharing der sprieten; die bij het d zijn op de onder-

zijde, van af het 4e lid, altijd met even lange, gelijkmatig afstaande, donzige
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haartjes meer of tuinder bezet ; hij hei s daarcntc^s^en sleehts met eciie fijne , neerliggende
beharing. Bovendien vertoonen de mannetjes veelal langere sprieten dan de wijfjes
en zijn in habitus getvooniijk veel slanker ; bij het $ is het 3e' sprictlid, naar ver-
houding tot het 2e , veelal langer dan bij het S. J)e forceps bij de mannetjes is bij de
onderscheidene soorten verschillend en , volgens Otto Schwarz , van betcekenis bij het
onderscheiden der soorten.

De larven leven in hout, waar men. ook menii^maal de kevers, in aantal bijeen

,

vindt. Overigens treft men de kevers aan op bloeiende struiken.

De larve van AL rufipes is door Curtis, Bouché [c as tan ije.':)^ Perris (en

ook van castanipes), Rey , Beling, Platiet en Schiiidte (cas ta n i />cs) . de larve
en pop van pu7ic tolineatus zijn door Xambeu beschreven.

Van de 24 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend
gebied voor.

i Sprieten hij liet ^ shiiik, ilc acluciiioekeii van liet iKilsscliild diiiilelijk overseiirijdemt. I)ck-

scliililen meestal, vooral bij liet ?, zeer gestrekt, 3 tot 3? maal zoo lang als het lialsscliikU

met meer ot" minder lijn liestippelde langsstrepcn en lijn licstippelde tnssclieiiniiimen; de
laiigsstrepen zijn op den rug gewoonlijk fijner en veelal onregelmatiger dan aan de zijden.

Hals-icliild gewelfd, op de voorlieU't sterk-, meestal navelaclitig, 0|) de acliterlielft ge-
woon en veel fijner bestippeld; meestal duidelijk korter dan aan de basis breed en liier

inet ccn korten, vlakken laiigsindnik; van afliet midden naar voren meer of minder sterk

versmald, zoodat de zijden hetzij meer hoehtig, of meer hoekig toeschijnen; de achter-
hoeken hij het 5 bijna altijd iets naar bniten-, bij het <J meestal recht naar achteren gericht,
in beide seksen aan den top bcnedcnwaarts gebogen en evenwijdig aan den zijrand met eene
liooge, scherpe kiellijn, welke meestal tot aan het midden of nog iets verder reikt. Zwart
of bniinzwart, de onderzijde veelal brnin of bruinrood; bij ab. c. hicolor F. ook het
halsscliild bniinroiul; ab. c. siibrujus Scliwarz is geheel roodbrnin. Sprieten en pooien bruin
of bruinrood, de leedjes van af het 4e op de onderzijde veel lichter. Lengte 13— 1- mm.
Overal gemeen op struiken en tiisschen gras. De larve leeft gedurende twee jaren in vermolmd
wilgenliont, waarin zij gangen vreet (castanipes Payk. i) ) 1. ruflpes Herbst.

Sprieten in beide seksen de achterhoeken van liet halsschild weinig of in het geheel niet over-
schrijdend. Dekschilden minder dan driemaal zoo lang als het halsschild 2

2 .Mie pooteii rood of bruinrood. Onder- en bovenzijde pekzwart; zeer dicht en lijn, neerlig-

gend, geelgrauw beliaard. Sprieten bij het $ de achterhoeken van het halsschild iets over-
sclirijdend; liet 3e lid duidelijk langer dan het 2e. Halsscliild sterk en diclit-, aan de zijden
zeer dicht, navelaclitig, iets rimpelig bestippeld; over het midden veelal met ecnigc ge-
ringe aanduiding van eene fijne, verheven langslijn. Dekschilden bij het $ en gewoonlijk
ook bij liet 5 van af de basis naar bet uiteinde geleidelijk versmald. Laatste sterniet diciit

en vrij sterk bestippeld. Lengte 125 — 14J mm. Niet inlandsch. Zij zou in Westfalen, llan-

novcr en in de Rijnprov. voorkomen. Ik betwijfel echter het voorkomen van deze soort
in ons gebied fcr assi col lis Er.)

Pooten zwart of donkerbruin 3

3 Halsschild met eene kielvormig verlieven middellijn, welke aan den voorrand het sterkst is

en achter het midden verdwijnt; sterk gewelfd, korter dan aan de basis breed; bij het $
aan de zijden weinig-, bij het J sterk afgerond; in beide seksen van af het midden naar
voren versmald; sterk en uiterst dicht, eenigszir.s rimpelig bestippeld. Dekschilden sterk

gewelfd, naar achteren weinig versmald, bij het $ achter het midden eenigszins buikig; met
krachtige, naar het uiteinde gewoonlijk sterker verdiepte, stippellijnen, en dicht bestippcide,
zwak gerimpelde tusschenniimten. Zwart, zelden de sprieten en pooten bruinachtig. Lengte
12— 15 mm. Gemeen op struiken, vooral in de kustprovinciën.

(niger F.) 2. punctolineatus Pelerin.

UUo Schiran besfhouwl , iii. i. trrc k-reclit , >L L-asl:i iiipes Payk. als syiiuniem aan rufipes HitIisI; iiu-ii Ireft ii.I.aMi'

üverj^jnperi aan, waardour het oiiiiiuj^i'lijk wordt de duur de nirnslt' sclirijvt-rs yanpi-nouipii Iwcc soiirtiui uu-t 7.i-kfrlieid tr

oudprsciifiilfu. M. rulipi's H.-rlist is ft-iie /eer viTauderlijki? snort. Mi-u uiidt'rsulii'idili' df hi-idc suurlt'ii aldus: .\1. i:asl:i-

nipt-s l'a\k- uirl ianicrre, uu-«T i ylinfii-rt'oriuipc, slrrki'r bcslipptddi- cil (;islrri>ph- dcks, hildi-u . uii-l lurtr ni-vvcltdc tussi:li,ui-

ruiMU<Ml; lialsscliild nifl iiMs naar iiuili-u {ïi-riciilf arlili-rlioi-keii , lualij; [,','Wi'll"d, \.in vurt'u /.uit sIiTk als (!- kup, van aillli-ri-ii

veld lijner «Mi spaar^aaiu Iii-slippt-Id ; ook /ouden d« sprieten (vooral iiij liet inanuelje) langer /.iju dan liij riit'ipes, M.
rufipes Herbst daarcnle;ïen is minder verienpd

,
glan/iper, de deksiliilden in den repel luiiider diep peslreepl, douli in de

strepen duidelijker bestippeld; lialsscliild meer gewelfd, meer «eli|kiualip dielit bestippeld, de aciiterliuek-'ii reelit naar
achteren {lericlit. Nop kortelinps bepleit /ƒ. iln /jHi/.sïo;i bet soorlreebt van i astaliipes en /epl dat de/,- ,liiideii]k v:iTi

rufipes Ie onderselieiden is; ook ('.tiinlr:f was voor bet belioud der beide soorleii.
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Halsscliild zonder kicivorniig verlievcii miiidcllijn; aan de zijden bij het <? weinig, bij bet

? sterker afgerond; vlak gcuelfd; aan de zijden dicbt en sterk, op het midden veel minder

dicbt bestippeld. De sjirietcn bij liet <J reiken iets over, bij het $ niet tot aan de acbter-

boeken van bet balsscliild; het 3c lid is duidelijk langer dan bet ie. Dekschilden met krachtiger

of fijnere stippellijnen, en verspreid en lijn bestippelde, vlakke tusscheiiruiinten. Zwart,

dicht en vrij lang behaard. Sprieten en pooten donkerbruin. Lengte 12-155 mm. Niet

inlandscb. Zij zon in denncnbosscben van berg- of beuvelachtige sticken in de Rijnprov.

voorkomen, o.a. bij Aken, Crel'eld en niisscldorf; ook bij norimnnd in Westfalen.

(b r iin n i pes Gerin.)

G. Limonius Eschsch.

Sprieten hij het <? tamelijk breed en plomp, eenigszins draadvormi^s; ; hij het % slanker

en naar binnen duidelijker gezaagd; het 2e en 3^ lid in den regel kleiner dan het 4e.

Voorhoofd breed; van voren met opgerichlen , scherpen rand, daarachter veelal met

een ?neer of mifider duidclijken indruk in het midden. Eindlid der tasters stomp bijl-

vormig. Ilalsschild zoo lang als breed , 0/ langer ; kussenvormig gewelfd , naar voren

versmald; de zijden tamelijk recht of meer of minder afgerond; met stompe, meestal

van eene duidelijke kielvormige langslijn voorziene achterhoeken. De prosternale naden

van voren meer of minder diep uitgehold, tot opneming van den sprictwortel. Schildje

lang-vierhoekig, aan het uiteinde afgerond; of eenigszins ovaal. Dekschilden aan de

basis zoo breed als-, of iets hreeder dan het halsschild, bijna of ruim driemaal zoo

lang als te zamen breed; met tamelijk parallele zijden of naar achteren duidelijk ver-

smald. Achtercoxae naar binnen geleidelijk verbreed. Dijen iets verdikt, aan de binneti-

zijde tot opneming der schenen duidelijk gegroefd. Tarsen gewoon, ongeveer zoo lang

als de schenen ; het eerste lid weinig of niet langer dan het 2è , altijd korter dan de

volgende twee leedjes te zamen. Klauïuen hetzij lang en dun, ongetand en slechts met eene

verdikking aan de basis; of wel met een duidelijken, tot aan het midden reikenden,

breeden, stompen tand. — De soorten van dit genus leven op zonnigeplaatsen tusschen gras en

op struiken. — De larve van L. pilo sus is door Beling en Rey , de pop door Key ; de

larve van aeruginosus door Rey beschreven.

Van de 9 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

1 Halsscbild in 't oog vallend langer dan breed, met bijna recluc of zeer llauw gebogen, slechts

van voren plotseling convcrgeerende zijden. I)c uitholling aan het begin der prosternale naden,

tot het inleggen van den sprietwortel, kort. I.icbaam met nagenoeg parallele zijden . . . ^

Halsscbild niet of slechts iets langer dan breed, sterk gewelfd, grof besti))peld; met duidelijk

gebogen zijden ; de acbterlioekcn met krachtige langskicl. I)c nitholliiig aan het begin der

prosternale naden, tot bet inleggen van den sprietwortel, lang, tot op
J

of nagenoeg tot op

de helft reikend • 3

2 Klauwen lang en dnn, ongetand, slechts aan de basis iets verdikt. Achterhoeken van het

halsschild met eene fijne langvkicl. liovcnzijde van het licliaam bronzig, veelal met geringen

groenachtigen wccrscjiijn; vrij dicht cii lijn, geelgrauw-, in bepaalde ricliting iets goud-

glanzig bebaard. Sprietwortel en pooten roodacluig-geclbruin, de dijen in bet midden bruin.

Halsscbild lijn, niet dicht bestippeld. Oekschilden zoo breed als bet halsschild, naar achteren

slechts weinig versmald; met regelmatige stippellijnen en zeer lijn bestippelde tusschenruimien.

Lengte 6—7è mm. Tusschen gras onder dennen. Zeer zeldzaam; Arnhem en Nuth (bij Maas-

tricht); ook in België en in de Uijnprov. bij Aken en Crefcld (mus lUig.) i. parvulus 1'anz.

Klauwen der achter- en iniddeltarscn met een, tot aan het midden reikenden, breeden,

stompen tand. Achterlioekcn van het halsschild zonder langskiel. Lichaam geheel zwart, op

de bovenzijde donker metaalglaiizig; lijn grauw bebaard. Sprieten krachtig; bij het df

veel langerdan kop en balsscliild te zamen, diep en scherp gezaagd; bij het S aanmerkelijk

korter en dunner. Halsschild verspreid, doch vrij sterk, bestippeld. nekschilden aan du

schouders iets breedcr dan hei halsschild, naar het uiteinde geleidelijk versmald; te zamen

over bet midden iets vlak gedrukt; met weinig diepe stippellijnen; de tusscheiiruimten lijn

bestippeld en, in schuine richting gezien, iets gerimpeld. Pooten zwartachtig of pekbriiin;

klauwen geel. Lengte 6 —7J mm. Tusschen gras, op bloemen en struiken. Verbreid in de

diluvialc streken, doch niet gemeen (^ Ibrticornis liach) 2. minutus L.

3 De zijrand van bet balsscliild over de gehecle lengte scherp en kantig, vooral bij bet ? sterk

gebogen. ILilsschild zeer dicbt en grof bestippeld, aan de basis nagenoeg zoo breed als lang;
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naur voren vcrsmaKI, niet niccr of nüniier ver reiUemle miildcngroer-, de nnigeshigen /ijdcn
van grove navelstippels voorzien. Zwart niet lironsglans. Sprieten bij liet $ minder plomp
dan hij het ^, duidelijker gezaagd. DeU.scliildeii liijna driemaal zoo lang als te zamcn breed,
naar achteren stcrl; versmald, met krachtige stippellijnen; in de tussclienrnimten grol' be-
stippcld. De prosternalc voortzetting tegen liet mesosternmn /.onder iniddengroeT. Klauwen
slank, aan de basis iots verbreed. Deze soort is navcrwant aan aernginosus, doch
breeder, minder gcwell'd, naar achteren duidelijk versmald en veel sterker b'estippeld. Lengte
yi— "v iiim. Tiisschen gras en op struiken. Verbreid inde dihivialc streken en niet zeldzaam
in Zeeland op zeeklei (nigripes Gylh.) 3. pilosus Lcske.

De zijrand van het halsschild lijn en niet scherpkaiuig, minder duidelijk dan bij pilosus,
van voren veelal meer ol' minder uitgeuischt; minder sterk gebogen dan bij pilosus.
Halsschild iets minder dicht bestippeld, iets langer dan breed; o|) de 'achterhelt't'mct opper-
vlakkig verdiepte middelliju; de omgeslagen zijden lijner, dicht en cenigszins rimpelig be-
stippeld. Dekschilden meer dan driemaal zoo lang als te zamen breed, tot achter het midden
met parallele zijden; bij het $ meer verbreed, met tamelijk lijne stippellijnen en lijn be-
stippelde tusschenruimteu. Zwart ot' donkerbruin, bronsglanzig

; geelgraiiw ol' grauw, bij
het $ iets minder dan bij het ^, behaard. De prosternale voortzetting tegen het mesostcrnnin
111 de lengte gegroeid. Sprieten als bij pilosus. Klauwen minder slank, aan de basis
siompboekig verbreed. Lengte Ki-iiè mm. Zeer gemeen in droge zandstreken, vooral in
de duinen (cylindricus 1'ayk.) 4. aeruginosus Oliv.

7. Pheletes Kiesenvv.

DUj^enus onderscheidt zkh van Limonius, doordat de prostertiale naden van
voren niet tot groeven zijn uitgehold om den sprietwortel op te nemen. Lichaam klein ,

korter en naar verhouding,' breeder. De zijrand van het halsschild matig scherp , over
de gehecle lengte aangeduid ; de achterhoeken met of zonder duidelijke, scherpe langs-
kiel. Klauwen geii'oon. — De larve van F.aeneon iger 7verd door Giraud, .Schiodte{D
en Beling, de pop door Beling hesehreven.

Van de 2 Europeesche soorten komen i in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

Achterhoeken van het halsschild met duidelijke, scherpe langskiel. Bronzig-zwart, glanzig,
veelal met uiterst geringeii, groenachtigen weerschijn; lijn en spaarzaam grauw bcliaard.
Sprieten zwart; de pooten pekbruin, met roodbruiiiaclitige knieën en tarsen. Halsschild sterk,
gewoon, doch niet zeer dicht bestippeld; kussenvormig gewelfd, zoo lang als breed; naar
voren meer, naar achteren minder sterk versmald; de achterhoeken iets naar buitengericht.
Dekschilden aan de basis zoo breed als het halsschild, achter liet midden tamelijk afgerond-
verbrecd; inet lijne stippellijnen en breede tussclieiiruimten, waarin twee of drie meer of
minder regelmatige stippelrijen. Lengte 5—6 mm. In boschrijke streken , tusscheu vochtig gras;
's winters onder mos. Zeer zeldzaam; alleen in Limburg bij Venio en Houthem ,"

juni,
gevangen. In Relgië bij Namen; ook in Westfalen en in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en
Dii'seldorf (Bructeri Panz.) i. aeneoniger de G.

Achterhoeken van het halsschild zonder scherpe langskiel, of daarvan is slechts ecne tlauwe
aanduiding nabij den zijrand voorhanden. Zwartachtig of donkerbruin , bronzig, soms met
uiterst geriiigen blauw- of groenachtigen weerschijn; w'einig glanzig, het $ meer dan het S;
matig dicht en eeiiigsziiis afstaande, grauw behaard. Sprietwortel en pooten geelrood, de dijen
in den regel donker. Halsschild naar voren slechts weinig versmald, met bijna niet gebogen
zijden, kussenvormig gewelfd; over het midden cenigszins verspreid-, langs de zijden dichter
met tamelijk Hjne navcistippels bezet; de achter- en veelal ook de voorhoeken (ab.c. CrtH(/i.-;:fi

dti liuyss.), ook wel de geheele achterrand roodgeel. Dekschilden bij het $ met parallele
zijden, bij het $ naar achteren cenigszins verbreed; met vrij diepe stippellijnen en iets
gewelldc, verspreid en iets korrelig bestippeldc en cenigszins dwarsrimpclige tnsschenruimten.
Prothorax op de onderzijde, aan den voor- en achterrand, alsmede iie naden roodgeeK
Donkere exem|ilareii , met geheel zwart halsschild, vormen ab. c. querciis Oliv. imgrkiiHis
Schilsky). Lengte 4^—5; mm. Niet inlandsch. In lielgie, W^estfalen en de Rijnprov'.

(I y th rodes Cerm.)

Idolus Desbrochers.

Dit genus is -vooral gekenmerkt doordat de ruimte tusschen de voorhoofds-lijst en
den voorrand van den clypeus zeer smal en door eenc korte, duidelijke langskiel midden-
door gedeeld is. De voorkoofds lijst is nagenoeg een zuivere cirkelboog, of naar voren
iets uitgetrokken. Ook is het halsschild van voren verdikt en iets verbreed; de achter-
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hoeken met eeiie duidelijke langskiel. Sprieten bijna draadvormig , vrij kort, weinig

of niet de achterhoeken van het hahschild overschrijdend ; het ie en y lid tamelijk

klein en veel smaller dan de volgende leedjes, welke hij het i cioak getand zijn. Poolen

tamelijk slank, de tarsen geïcoon , de klauwen ongetand. Habitus en kleur van sonirni^e

A dr as t us-soorten , doch naver'want aan Agriotes.
Van de 3 Europeesche soorten komt i in het omliggend gebied voor.

Gcliecl zwart; bij ali. c. axHlaris Kiesw. de dekscliildeii met eene kleine, soms weinig

duidelijl^e, rocstUIcnrigc sclioudcrvlek, welke zich bij eenige Zuid-Europccsclic abernuics

tot een langercn of kortercn band vourtzet: gewoonlijk weinig glanzig; niet zeer diclii,

neerliggend, geelgrauw of iets gondgeelaclnig behaard. 1'ooten bruin, het uiteinde der schenen

en de tarsen roestkleurig; de eerste drie sprietleedjes of alleen het 2e lid roodachtig. Ilals-

scliild eenigszins vierhoekig, slechts iets langer dan breed, bij het $ meer verlengd; met

tamelijk rechte, van voren iets afgeronde zijden en spitse, tamelijk recht naar achteren

gerichte, scherp gekielde, achterhoeken. Dckschilden hij het $ ongeveer i\ maal, bij het

5 2; maal zoo lang als te zanien breed, naar het uiteinde geleidelijk versmald: met weinig

verdiepte stip])cllijnen en rimpelig bestippelde tussclienruimten. Het g is smaller, gewoonlijk

iets kleiner en naar achteren meer versmald. 1.engte 4i-6 mm. Op l-.cuken , struiken,

heesters en tusschen grassen; vooral in bcrgstreken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld

en Diisscldorf; ook in Uclgië i) i^" Westfalcn (picipennis l$ach)

8. Athous Eschsch.

Sprieten meestal van af het y of 4e lid naar hiiitun meer of minder duidelijk

gezaagd , ook wel eenigszins draadvormig; het 2e efi y lid hetzij nagenoeg even lang,

of het y lid aanmerkelijk langer. liindlid der tasters meer of tnindcr hreed-bijlvormig

;

soms eenigszins langjcerpig-eirond , met breed afgektwlten top. IJalsschild langer dan

breed , meer of minder sterk-, veelal kussenvormig gewelfd; de zijden meestal iets afge-

rond of meer recht; de achterhoeken meer of tnindcr lang, stomp, al of niet gekield.

Schildje eirond, van achteren meer of minder spits. Dekschilden vrij lang, gewoonlijk

iets brceder dan het hahschild, meer dan tweemaal zoo lang. Prosternum naar voren

7veinig verbreed, de naden van voren zonder sprietgroeven ; de borststekcl vrij lang en

iets gebogen. Het verbreede binncngcdeclte der achtercoxae geleidelijk afgerond. Poolen

vrij lang; de dijen iets verdikt, aan de binnenzijde, tot opneming der schenen, duidelijk

gegroefd. Tarsen en klamven gewoon; het ie tarslid zoo lang als de twee of drie

volgende leedjes te zamen ; het 4e tarslid veelal in het oogvallend klein, het 2e en y
al of niet zolig gelobd. De ^vijfjes zijn plomper dan de mannetjes; bij sommige

soorten zijn de mannetjes smal en met eenigszins parallele zijden, de ^vijfjes daarentegen

veel breeder en met meer afgeronde zijden. — De soorten leven op bloemen , struiken

,

heesters en achter doode schors van boomen.

De larve van A. rnfus is door Perris en Schiödte , de pop door Perris ; de larve

van rhombeus door Diifour, Ciirtis , Perris en Schiodte ; die van niger door

Chapuis &> Candèze , Schiödte en Beling, alsook de pop door Beling; de larve van

haemo r r hoidalis door SchiOdte en Beling, die van p unc tico llis door Rey , die

van vittatus en long icollis door Beling, die van undulatus door de Geer,

die van subfuscus door Schiödte en Beling, alsook de pop zijn door Beling, en de

vermoedelijke larve van difformis is door Rey beschre7:en.

Van de 120 Europeesche soorten komen 9 iti Nederland en 4 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Het 4c tarslid in het oog vallend kleiner dan liet 3e; het ;^e en veelal ook het 2e met breede,

zoligc lobben 2

De tarsleedjes geleidelijk in lengte afnemend; liet 4e lid korter, doch weinig smaller dan

het ;,e; het 2e en 3e niet zolig gelobd >o

2 Sprieten van af Jiet 3e lid duidelijk gezaagd. De achterhoeken van liet halsschild meer of

minder duidelijk gekield, de zijden tot aan den voorrand geleidelijk afgerond en versmald. 3

1) Ik Mg vcrschrideii.» liclilfi- gulleuiji' (/wr uimIv) lii'lnisilii' ca pbri-ii uil Jr < "Il Wvxmurl. ik li.cwijlcl cl. lei

in liolgiL' gi'VanKfll /ijn.
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Sprieten meer druadvormii;, van afliet 4c lid sleclus onihiiciclijU gezaagd. De acliterlioekcn van
liet lialsscliild niet gekield; de zijden bij het g tamelijk jiarallcl, bij het $ llanw al'gerond,

aan de voorhoeken iets oorvormig verbreed 7

3 Achterhoeken van liet lialsschild duidelijk naar acliteren, en veelal ook meer ol' minder naar

buiten gericht; spits uitstekeml, tot aan het uiteinde gekield 4

Achterhüeken van het halsscliild naar achteren niet spits uitstekend, stomp en breed afgcknot; de
kielvonnige langslijn naar achteren als^ekort. Licliaam tamelijk langgestrekt,inct nagenoeg parallele

zijden; pekzwart, dol'; op de bovenzijde kort, zwanachtig-, van onderen zijdeachtig grauw
behaard. Voorhoofd, vooral naar voren, duidelijk uitgehold, llalssihild veel langer dan breed

,

niet nagenoeg parallele zijden, tamelijk hoog gewelfd, naast de achterhoeken diep ingedrukt;

met scherpkaiitige, iets opwaarts gebogen zijden; overal zeer dicht met iiavclstippels bezet.

Dekschihlen met vrij diepe langsstrcpen en rimpelig bestippelde tusschcnruinnen. Pootcn
pekbruin, knicii en tarsen geelachtig. Het 2e en 3e tarslid duidelijk lobvonnig verbreed,
liij liet ^ zijn de sprieten langer en sterker gezaagd dan bij het J. Lengte 12J mm. In oude
paardenka'.tanjes en linden. Niet inlandsch. In de Rijnfirov. bij Düsseldorf.

(m u t i la t lis Roseiih.)

4 Halsscliild, vooral aan de zijden, met grove navelstippels bezet. Bovenzijde roodbruin. . . 5

Halsscliild lijn en meer of minder spaarzaam bestippeld , glanzig 6

5 Achterhoeken van het lialsschild duidelijk naar buiten gericht, sterk gekield. Bovenzijde fijn-,

de onderzijde iets sterker geelgrijs behaard. Roodbruin; de kop, het midden van het bals-

schild en het sternum iets donkerder. De kop grof bestippeld, het voorhoofd diep ingedrukt.

Halsscliild gewelfd, eenigszins glanzig; sterk en vrij dicht-, in 't midden iets meer verspreid

dan aan de zijden, bestippeld; langer dan breed. Dekschilden breeder dan- en bijna driemaal

zoo lang als het lialsschild; met langsstrepen, welke matig sterk bestippeld zijn; de tusschen-

ruimten tamelijk lijn bestippeld. De eerste 4 tarsleedjcs zijn duidelijk zolig gelobd. Bij het

grootere J zijn de sprieten korter. Lengte 22-25 mm. De grootste Europeesche Ela te ride.
Niet inlandscli. Bij Soest in VVestfalen (rufus de G.) i)

Achterhoeken van het balsschild recht naar achteren gericht, onduidelijk gekield. Bovenzijde
matig dicht en vrij lang grauw behaard; de dekschiltleii, achter het midden, met twee, eene

meer of minder duidelijke kale, ruitvormige vlek insluitende, baarbanden; soms is de beharing

meer gelijkmatig. Evenals rufus eene der grootste Europeesche Elatcridcn. Lichter of
donkerder roodbruin, of roodgeehichtig, gewoonlijk met iets donkerder kop en lialsschild. Kop
grof bestippeld, bet voorhoofd minder diep ingedndu dan bij rufus. Halsscliild vlak ge-

welfd, langer dan breed; aan de zijden dicht, over de schijf fijner en zeer verspreid be-

stippeld; gewoonlijk met eene meer of minder duidelijke, onbestippelde, gladde langsstrook

over het midden. Dekschilden slechts iets breeder dan het lialsschild, ongeveer 25 maal zoo
lang als te zamcn breed, met tamelijk parallele zijden, tamelijk lijn bestippelde langs-

strepen en zwak gewelfde, verpreid en iijii bestippelde tusschenruimten. Het 2e, 3e en 4e

tarslid zijn duidelijk zolig gelobd. Bij bet iets kleinere ^ is het lialsschild iets smaller en

zijn de s|)rieten iets langer. Lengte 16—20 inm. In rottend eikenhout. Zeer zeldzaam; ook
soms in huizen, welliclit uit brandhout ontwikkeld. Rotterdam, Arnhem, Nykcrk , Eetlicn,

Breda en omstreken van Maastricht. Ook in België 1. rhombeus Oliv.

6 De prosternale voortzetting achter de voorcoxae is duidelijk opwaarts-, de kiiiplaat duidelijk

bencdeiiwaarts gebogen, daardoor is de doorsnede van bet vlak, waarin bet prosternum
gelegen is (van ter zijde gezien), eene lang gestrekte \^^~^. De zijden van het lialsschild

naar de achterhoeken duidelijk uitgebogen; de kielvormige langslijn in de achterhoeken
gebogen. Halsscliild over de schijf vrij dicht bestippeld. Schildje vlak of gelijkmatig gewelfd.

Zu-art, de bovenzijde dicht grauw behaard; bij ab. c. scrutator Herbst Qaeneithorax
Desbr.) de dekschilden geelbruin, grijs of geelgrijs behaard. Ik bezit ook overgangsvormen
met donker geelbruine dekschilden. De dekschilden niet grovere of fijnere stippellijnen; de

tusschenruimten vrij dicht bestippeld. Het 2e en 3c tarslid zijn duidelijk zolig gelobd. Lengte

92—125 mm. Type en ab. c. verbreid en vrij gemeen . (deflexus Tlioms.) 2. alpinus Redt.

De prosternale voortzetting achter de voorcoxae, benevens de kinplaat, met het overige pros-

ternum nagenoeg in een vlak gelegen ; de doorsnede is daardoor (van ter zijde gezien)

bijna eene rechte lijn. De zijden van bet halsscliild naar de achterhoeken slechts zwak uitge-

bogen; de kielvormige langslijn in de achterhüeken gewoonlijk recht. lialsschild over de

schijf meer verspreid bestippeld. Schildje meestal dakvormig-, zelden meer gelijkmatig ge-

welfd. Zwart; de bovenzijde glanziger dan bij alpinus, in den regel fijner en minder be-

1) Snellen i'an Viillcnhiurn venupldt in zijii wpik uvit df ('it-lecl.' ilifrpii (Niiluurl, Hisl. van NcdiTland) het vooTkomen vïin

Alliüus rufus liij Bred;( rii in (liddt-rjiirid . dit lierust up cfiic MTiiissiiit: , diiar di.' ext'undaren lul A. rhumhrus Oliv.

behourcn.
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iKiard. Een onuitgckleiird exemplaar uit den Haag is geheel roodacluig-gcelbruin. Ocze süori

is doorgaans grooter dan alpiniis. Lengte is— i6 nnn. Vrij zeldzaam; den Haag, Apel-

doorn, Dciden, Texel en in de omstreken van Maastriclit.

(? liirtns Hcrlist, besus Germ., porrectns Tlionis.) s- niger L. C'^edt.) i)

7 Het 3e sprieilid ij inaal zoo lang als liet 2C. Halsscliild over liet midden gewoon liestippeld,

meer ot" minder glanzig. Sprieten iets langer dan liet lialsscliild 8

Het 3e sprictlid ruim tweemaal zoo lang als liet 2e. Halsscliild overal zeer diclit met navel-

stippels bezet, geheel dol'. — Het <? is smal, lang gestrekt en vlak. Sprieten zoo lang als

het lialve lichaam. Halsscliild zeer lang en smal, lang-vierhoekig; slechts weinig gewelld,

naar voren iets versuiald ; met rechte zijden en vrij korte, iets naar acliteren gerichte acliter-

hoeken; met eene weinig duidelijke, verdiepte middellijn en daarnaast aan weerszijden, nabij

de basis, een dwarsindruk ol' rond grocrjc; evenals de kop zwart, meestal aan de zijden,

geheel ot' gedeeltelijk roodhruinacluig, dicht geelgrauw behaard. DekschiMen breeder dan

het halsscliild, met parallclc zijden; okergeel , met zwarten randzoom en veelal met
diMikeren naad; met diepe stippellijnen en iets rimpelig bcstippelde tussclienruimten ; kort

grijs behaard. Schenen en tarsen lichter of donkerder roodbruin oF bruingeel. Het ie tarslid

zoo lang als de volgende 3 lecdjcs te zanien ; het 2e en 3e verbreed. Veelal is de geheele

bovenzijde okergeel, slechts de kop en het halsscliild ineer roodbruinachtig. — Het $ is breeder

en gewelfd. Sprieten zoo lang als kop en halsscliild te zanien. Halsscliild langer dau breed,

kussenvorniig gewelfd; met eene langsgroef over het midden, welke veelal geheel verdwijnt;

aan weerszijden, ualnj de basis, met een oudic]) groclje; naar voren en naar achteren ge-

lijkelijk, doch weinig versmald; niet llauw al'geronde zijden; zwart, evenals de kop grijs-

achtig behaard, de zijden aan de basis of tot over het midden roodachtig. Dekschilden aan

de basis slechts weii.ig breeder dan liet halsscliild; met nagenoeg parallele zijden, of achter

het midden zeer weinig verbreed; vuil geelbruin, over den naad en langs den buitenrand

zwart of zwartbruin; met tijne stippellijnen eu bestippelde, dwarsrimpelige tusschenruimteu;

fijn grijs behaard. Veelal is de bovenzijde geheel roodachtig-geelhruin , gewoonlijk met
iets donkerder halsscliild. Pootcn roodbruinachtig. Tarsen korter dan bij liet $. Lengte
8—11 mm. Verbreid en niet zeldzaam op U 111 bc lli fe re n; o.a. hij Gorkuin in juli,

gemeen op Pastinaca sativa. Het $ wordt zelden aangctroll'cn, daar het op den grond

of onder steencn leeft ($ crassicollis Lac.) 7. longicollis Óliv.

!i Halsscliild tamelijk grof en dicht hestippeld, aan de zijden met navelstippels; mat-glanzig;

langer dan breed, vlak kussenvorniig gewelfd; met rechte of in het midden flauw afge-

ronde zijden, en korte, iets naar achteren gerichte, achterhoeken; vrij sterk, neerliggend,

grijs behaard. Lichaam lang gestrekt, met parallele zijden, matig gewelfd; pekhruiu of zwart

,

de dekschilden meestal lichter bruin of roodbruin (zelden over den naad eu langs den
zijrand iets donkerder); de randen en zijden der steruiten, alsook het uiteinde van het

anaal-sterniet roodbruin; soms is het achterlijf geheel roodachtig. Bij sommige licht gekleurde

(onuitgekleurdc?) exemplaren is het halsscliild geheel of grootendeels roodbruin. Sprieten

donkerbruin of roodbruin; de pooten roodbruin, het uiteinde der schenen en de tarsen

licliter. Tweede en derde sprictlid weinig iu lengte verschillend. Dekscliilden slechts iets

breeder dan het halsschild; met nagenoeg parallele zijden, duidelijke stippellijnen en

zeer lijn bestippelde, iets in rijen grijs behaarde tusschenruinuen. Hij het ^ is het halsschild

langer en vlakker en zijn de <ieksclnlden naar het uiteinde meer versmald; ook zijn de

sprieten langer. Lengte 10-14 mm. Overal zeer gemeen op heesters en struiken, vooral

op hazelaars (rulicaudis Gylh.} 4. haemorrhoidalis F.

Halsschild fijner-, ook aan de zijden gewoon hestippeld 9

9 Halsschild overal even dicht, doch fijner dan bij haemorrhoidalis, hestippeld; mat-

glanzig. Deze soort is zeer verwant aan haemorrhoidalis, doch kleiner. Sprieten lichter

of donkerder rood- of geclhruiuachtig, de liedjes soms aan de basis meer roodaclitig. 1'ekbrniu

of zwart; kop en halsscliild dicht geelgrauw behaard. Halsschild langs de zijden llauw afge-

rond, aan den gchcelen omtrek smal roodachtig gezoomd, of alleen iu de acinerlioeken

roodachtig. Dekschilden donker roodbruin, vrij dicht geelgrauw behaard; met duidelijke

stippellijnen, in de stippellijnen tamelijk grof eu bieren daar iets in rijen liestippeld. Pooten
licht roodaclitig-geelbruin, de dijen soins zeer weinig gebruind. De steruiten aan de zijden

en aan het tiitcindc rood gerand. Lengte 13-14 mm. Lenniaal bij Roermond. In de Rijnpruv.

bij Elberfeld (aiialis Muls.) 5. puncticollit Kiesw.

Halsschild over het midden minder dicht hestippeld, glanzig. Deze soort is eveneens zeer ver-

want aan haemorrhoidalis en veelal moeielijk daarvan te ondersclieiden. Doorgaans
kleiner, iets breeder en anders gekleurd; gewoonlijk zwart of pekbrnin, de eerste spriet-

leedjes, de uiterste randzoom en een breede langsband der dekschilden, alsmede de pootcn

1) Ili vermoed dat A. al|>iuUA Redt. en ni^MT 1.. lul eene en detellde >uijrl nioeteii gerekend wurden.
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en alle raiulcn iler stcniitcn bruinj^cel of roiHlaclitig-bniingccl. Veelal zijn ile sprieten

en pooien, ile zijden, ile v<iorr:uul, alsook de aclucrlioeken, ot' de geheele acliterrand

van liet lialsscliild, de gelicclc dekscliildcn , belialve een donkere veeg langs den naad

en eenc smalle langsstreep langs den zijrand, zoo ook de gclicele onderzijde, lielialvc ge-

woonlijk het zwarte nietasterninn en eenige donkere vlekken op het prosternuni, benevens

het voorste gedeelte van het achterlijf, helder bruingeel. Hij ab. c. ii!!i;:ilriris Steph. zijn de

dekscliilden pekbrnin en de achterlioeken van het lialssehild roodaclitig; bij ab. e. subfiisciis

Stepli. het lialsschiUI breed, roodgeelaiiuig gezoomd en de dekscliilden geheel roodachtig-

geelbniin; bij ab. c. Ocskayi Kiesw. de dekscliilden, behalve grootendeels de roodaclitiae

epipleiiren en de naad, pekzwart. Ook zijn soms de dckschilden pekzwart, naar het uiteinde

roodachtig (ab. c. semilialleiis Muls.). Met 3e sprietlid is weinig ot" niet langer dan het 2e.

Het halsschild is, vooral bij het $, kleiner en korter dan bij h aemorrh oidal is, met
eenigszins afgeronde zijden; naar voien duidelijker versmald, iets fijner en dichter bebaard,

lijner en minder dicht besti|i|ielil. Dekscliilden iets breeder dan het halsschild , met minder

parallcle zijden; iets lijner, doch een weinig langer behaard. Onderzijde glanziger en meer
verspreid bestippeld. vooral de omgeslagen zijden van het halsscliild. Lengte 8— I2j mm.
Op struiken. Verbreid in de grensfirovincicn. De ab. c. Ocskaxi en semlpalleus meermalen

in Ziiid-I.imbiirg 6. vittatus F.

Sprieten van af liet 4e lid zwak gezaagd, eenigszins draadvormig. Achterlioeken van het

halsschild zonder iangskiel 11

S|irieten van af het 3e lid sterk gezaagd, langer dan kop en halsschild te zamen ; liet 2C lid

klein; de leedies van af het 4e in lengte toe-, doch in breedte iets afnemend. Halsschild,

evenals de kop, matig dicht, vrij lang grauw behaard; overal zeer dicht, op de omgeslagen

zijden minder dicht met iiavelstippels bezet; van voren sterk gewelfd, over het midden met

eeiie laiigsgroef; de zijden llanw afgerond, met scherpe, naar buiten gerichte achterhoeken;

zonder Iangskiel. Dekscliilden ik niaal zoo lang als het halsschild, bij liet ^ iets-, bij het

5 duidelijk breeder dan het halsschild; met diepe stippellijnen en lijn bestippelde tusschen-

rninuen; uiterst lijn, donker behaard, bijna kaal; de basis, veelal eene van af den schouder

tot aan den naad reikende, gebogen vlek, een golvende dwarshand achter het midden en

meer of minder het uiteinde, dicht geel behaard; veelal zijn deze liaarvlekkcn meer of

minder afgewreven. Zwart, de dekschilden bruin of lichter of donkerder roodbruin; zelden

is ook het halsschild roodhruinachtig. Lengte 14— 16 mm. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland.

(u n d u 1 a t n s de G.)

Het 2C sprietliil slechts iets korter dan het 3e, het 3e bijna zoo lang als het 4e. Voorhoofd

nagenoeg niet uitgehold. Lichaam matig gewelfd, lichter of donkerder roodacluig-geelbruin;

kop, halsschild (behalve gewoonlijk de randen), benevens gewoonlijk een groot deel der

(Hiderzijde zwartaclitig en pekbruin; niet zeer dicht grauw bebaard. Kop grof en dicht

bestippeld. Halsschild gewoon, lijn en verspreid, bestippeld; sterk glanzig; ongeveer zoo

lang als breed, vlak gewelfd; de zijden zwak-, bij het J duidelijker afgerond, naar voren

en naar achteren gelijkmatig versmald. Dckschilden iets breeder dan het halsschild, ongeveer

drie-naai zoo lang als ie zamen breed, bij het g nog langer; met flauw gebogen zijden,

fijne stip|)ellijncn en lijn bestippelde, kort grauw behaarde tusschenruimten. S|irieteii rood-

achtig geelbruin; vooral bij het ^ langer dan kop en halsschild te zamen. Lengte 75— yi mm.
Verbreid en niet zeldzaam in de heidestreken, vooial op berken en hazelaars, ook eenmaal

bij den Haag (analis F.) 8. subfuscus Müll.

Het 2e sprietlid aanmerkelijk korter dan het 3e. Voorhoofd duidelijk uitgehold 12

Voorrand van het halsschild recht afgcknot, de voorhoekcn niet vooruitstekend. Zwart, door

de vrij dichte, grijze beharing eenigszins loodglanzig; bij het J de dekschilden pekbruin ot

bruin, met roodachtige epipleuren. De achterraiid van bet voorlaatste en de zijrand, benevens
het uiteinde van het laatste sterniet lichter of donkerder roodachtig; ook wel alle sterniten

smal roodachtig gezoomd of de geheele buik bijna roodachtig. Sprieten aanmerkelijk langer

dan kop en halsschild te zaïnen, het 3e lid bijna tweemaal zoo lang als het 2e, korter dan

bet 4e. Halsschild veel langer dan breed, vlak kussenvormig gewelfd; niet Hauw, niet

gelijkmatig afgeronde, duidelijk gerande zijden; grof en dicht bestippeld. Dekschilden

duidelijk breeder dan het halsschild, met flauw gebogen zijden; de grootste breedte ongeveer
in het midden; met zeer lijiie stippellijnen en lijn bestippelde tusschenruimten. Tarsen, bij

het 5 veelal bijna de geheele pooten, roodachtig; de tarsen der achtcrpooten langer dan

de schenen. Lengte 11— 12 mm. In hcrgstreken 0|i Petasites o ffic in al is. Niet inlandsch.

Zij zou in Westfalen gevangen zijn (lencophaeus Kiesw.) (Ze bei Bach)

Voorrand van het halsschild aan weerszijden uitgebogen , de voorbocken duidelijk naar voren
uitgetrokken, de achterhoeken naar achteren en bij het ^ iets naar buiten gericht. Het 3e

sprietlid bij het $ duidelijk korter dan het 4e, bij het S weinig in lengte verschillend.

Lichaam geheel roodbruin, lijn grauw-, de kop en het halsschild veelal dichter witgrauw
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lieliaarci; de sprieten en pootci), de randen van liet lialsscliild, de naad en de zijden der
dckscliilden (of dezen geheel), liencvens de randen der sicrniicn liclncr, inccr roodacluig-

geclbruiii. lüj sommige exemplaren is de bovenzijde donkerder roodbrnin, de onderzijde

veelal geheel roodachtig; of het lialsscliild donkerder dan de rest van het lichaam, lialsscliild

bij het $ naar voren en naar achteren bijna niet versmald, met flauw gebogen zijden; bij

het veel plonipcre, brecdere $ naar achteren duidelijk versmald en met duidelijk afgeronde
zijden; bij het ^ minder diclit bcstippeld dan bij het J. Dckschilden bij liet i niet tamelijk
jiarallele zijden en gewoonlijk met lijiiere stippellijnen, bij het J met achter het midden
iets verbrcede zijden en diepere stippellijnen; de lusschenruiniteii vrij dicht, min of meer
in rijen bestipiield. i,engte 10—13 mm. Deze, in Frankrijk en lielgië voorkomende, soort

werd nicernialen in Zeeland (Middelburg en Zierikzee), alsook in de onisireken van Rotterdam
gevangen. Zij schijnt zich te ontwikkelen uit planten die op zeeklei groeien.

9. difibrmis Lac.

9. Ludiiis Lalreille.

(S t e a t o d e r u s lischsch.)

Ko/> klein; voorhoofd vlak geivelfd , van voren afgeknot. Sprieten weinig langer
dan het halsschild ; het 2e en -^e lid zeer klein, de volgende leedjes driehoekig en naar binnen
scherp gezaagd; het eindlid in het midden sterk ingcsnoerd , zoodat dit uit tivee leedjes

schijnt te bestaan. Bovenlip van voren afgerond. Eindlid der tasters eenigszins bijlvormig.

Halsschild iets breeder dan lang, bij het 9 van af het midden, bij het i van af de basis, naar
voren vers7nald ; de kielvonnige randlijn recht tol het oog gericht ; de achterhoeken
scherp toegespitst en duidelijk gekield. Schildje langivcrpig , aan het uiteinde afgerond.
Dekschilden aan ile basis zoo breed als het halsschild, iets tneer dan tweemaal zoo lang;
naar achteren geleidelijk versmald. Prosternum van voren weinig afgerondverbreed

,

den mond voor een deel bedekkend; ?net eene 7'rij lange voortzetting tegen het mesoster-

num , 7t>elke 7iabij het uiteinde een klein tandvormig uitsteeksel vertoont ; de prosternale

naden flauw S-vorniig gebogen , zonder sprietgroevcfi. Mesoster?iu?n zeer smal ; de groef
voor de prosternale voortzetting met sterk opgerichte randen, bijna tot aan het meta-
sternum reikend. Met verbreedc binnengedeelte der, naar buiten sterk versmalde, achtcr-

coxae stomphoekig uitstekend. Fooien vrij kort ; de eerste 4 tarsleedjes geleidelijk in

lengte afnemend , niet lobvormig verbreed. Klauwen gewoon.
Van de 2 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Lichaam, met de sprieten en pooten, zwart; het halsschild, behalve de meer of iiiiiuler breede ,

zwarte zoom aan den acliterrand, alsmede de dekschilden licht steenrood; op de bovenzijde
vrij dicht, neerliggend, fijn, geelachtig behaard, lüj ab. c. 'occitaiiictis Villers is het
halsschild geheel zwart, bij sommige e.seniplareii op het midden rood gevlekt of rood;
bij ab. c. *morio Schilsky is de gehcele bovenzijde zwart. Halsschild dicht-, over het

midden iets minder dicht bcstippeld. Dekschilden met tamelijk fijne stippellijnen; de
tussclieiiruimtcn fijner en dichter dan het halsschild bcstippeld. Het iets meer toegespitste J'

beeft dieper gezaagde sprieten dan het J. Lengte 18-22 min. Aan den voet van oude wilgen

,

in Juni en juli; de larve leeft verscheidene jaren in den molm van velschillende boomen,
vooral van wilgen. Verbreid doch zeldzaam; Den Hang, omstreken van Arnhem, lirummen,
Venlo, VVclil, Utrecht, Wageningen, Tiel en bij Valkenburg (Limburg). In lielgie bij Kleiinis.

De larve is beschreven door Blisson , Miilsant, Schiödte en Beliiig ... 1. ferrugineus L.

10. Corjiiibites Latr.

(Ludius Cat. Col. Eiiropae, v. Ileyd., Reitter en Weise)

Lichaam , hetzij tamelijk verlengd en naar achteren versmald, of meer breed en
kort; veelal tnet metaalkleuren ; meer of jninder duidelijk, soms vlekkig behaard, zeld-

zamer onbehaard. Sprieten veranderlijk in lengte ; van af het 3^ of 4<r lid gekamd of
getand, soms onduidelijk en stomp getand, bijna draadvormig ; het ze lid klein , het

2e iets langer dan , soms even lang als en weinig of niet breeder dan het 4e , of wel
veel smaller en niet driehoekig , doch omgekeerd kegelvormig ; het y lot i-oe lid eenigs-

zins platgedrukt, driehoekig, meestal met scherpen binnenhoek, dikwerf {Sub-gen. Corym-
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hites en Caloslirus) bij het $ met een lanj^eren of korteien zijtak en daardoor

lani( x^f^aind {Fig. 74 /) , het we lid, bij uitzondering {het niet in ons gebied Tertegen-

7C'0t>rdigde Siib-geniis Pristilophus Kiesw.), met eene meer of minder duidelijke

insnoering, waardoor als 't ware een \2e lid is aangeduid. Kop tamelijk klein. Voor-

hoofd vlak gewelfd of iets uitgehold, meer of minder gebogen, de mond cenigszins naar

voren gericht; de bovenlip meer of minder vertikaal geplaatst , breed, van voren afge-

rond. Eindlid der tasters bijlvormig. JJalssehild iets langer of korter dan breed, meer

of minder kussenvormig geicelfd ; de kielvormige randlijn recht of in een zeer Jlauwen

bocht tot het oog gericht ; de achterhoeken al of niet met eene langskiel. Kinplaat van

het prosternum meer of minder ontwikkeld, daardoor den mond , bij normalen stand

van den kop , al of niet bedekkend. De prosternale naden gewoon , bij enkele soorten

dubbel, over de geheele lengte nagenoeg rechtlijnig. Schildje eirond of rotidachtig.

Achtercoxae weinig verbreed, vlak afgerond. Poolen vrij lang en meestal krachtig

ont-ivikkcld; de dijen eenigszins verdikt , tot opneming der schenen op de onderzijde

vrij diep gegroefd. Tarsen iets korter dan de schenen , de leedjes geleidelijk in lengte

afnemende. Klauwen gewoon , bij uitzondering aan de basis met een stompen tand. Bij

de wijfjes zijn gewoonlijk de sprieten korter en zwakker gezaagd, en is het lichaam

breeder, plomper, meer ge7i<elfd en veelal minder sterk glanzig.

De soorten van dit genus leven op bloeiende heesters , struiken en booincn , veelal

op dennen, ook op grassen. — De larven leven achter schors of in houtmolm.

De larven van C. p ec t i n ie o r n i s , sjaelandicus, tessellatus en aeneus
zijn door Schiüdte en Beling, de poppen dezer soorten door Beling; de larve van

castaneus is door Schiiuite ; de larve en pop van virens ,
cup reus, affinis en

purpure us zijn door Beling; de larve en pop van latus door Perris ; de larve en

pop van cinctus door Rupertsbergcr en de larve nog door Schiinlte beschreven.

Van de 46 Europeesche soorten komen 13 in Nederland en 6 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Spricicii van al' liet 3c WA gckaiiui uf gctiiiui; hut .5c lid cenigszins dricli(icl;ig en slechts kort

getand -

Sprieten van af het 4e lid gekamd of getand; soms onduidelijk en stomp getand, hijnadraad-

vormig; het 3e lid geheel ongetand 10

2 Achterhoeken van het halsschild met eene dnidclijke langskiel naliij den zijrand 3

Achterhoeken van liet halsschild niet langs den zijraiul gekield, duidelijk uitgehold; aan de

binnenzijde van deze uitholling inct eene korte langskiel, welke ver van den zijrand ver-

wijderd is en daaraan nagenoeg evenwijdig loo|)t. Sprieten bij het $ lang gekamd, bij het

£ sterk getand (Sub-gen. Calostirns Thoms.) y

3 Kiiiplaat van het prosternum zeer kort, met zeer tlaiiw afgcronden voorrand, waardoor, bif

normalen stand van den kop, de mond gelieel onbedekt is en zelfs de kin voor de helft

zichtbaar blijft. Sprieten bij het $ gekamd, bij het S diep getand (Sub-gen. Corymbites
i- spO •»

Kinplaat langer, veel meer uitstekend en met in het midden sterk afgeronden voorrand;

daardoor wordt, bij normalen stand van den kop, de kin grootendeels bedekt en kan de

mond zoodoende bescluit worden "

4 Sprieten bij het $ lang gekamd, de langste zijtakken minstens tweemaal zoo lang als de

Iccdjes zelf, waaraan zij gezeten zijn (Fig. 74 I); bij het 5 krachtig, vrij lang en scherp

getand 5

Sprieten bij het $ veel korter gekamd, de langste zijtakken zoo lang als-, of slechts iets

langer dan de leedjes zelf, waaraan zij gezeten zijn; bij het S kort en veel minder scherp

getand. Lichaam bij het $ tamelijk smal, bij het 5 breeder en plomper; donker roudkoper-

Idcurig-bronzig, meer of minder in het groen, purper, violet of zelfs bronzig-zwart overgaande;

de helft of het eerste • gedeelte der dekschilden okcrgeel of roestkleurig-geel; de schouder-

buil blijft altijd meer of minder breed bronzig; soms neemt het geel der dekschilden onge-

veer hei ; gedeelte in, of wel is het gereduceerd tot eene onduidelijke basaalvlek; eindelijk

zijn de dekschilden geheel metallisch, ongevlekt (var. aeriiginosus F.). De beharing

is zeer lijn, grijs- of bruinachtig, langer en duidelijker op de zijden van het halsscliild.

Halsschild glanzig, bij het $ minder gewelfd, langer en smaller dan bij het J; aan weers-

zijden van de middengroef sterk en breed bultig opgericht; de zijden bij het $ naar voren
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sicrk-, l)ij liet $ slcclus liatiw argtrond; gnil' en diclu-, vooral bij liet J op liet niiilclen

gcwooiilijl; veel minder diclu bcstippeld ; de acliterlioeUcn bij liet $ langer en meer diver-
gcereiid dan bij bet $. Dekscbildcn bij liet J meer gewelld en minder versmald dan bij bet ,^;
mei vrij sterke sti|ipcllijncii en lijn en verspreid bestippelde, llainv rimpelige tussclienniiimen.
l-engte 12 — 16 mm. In berg-^treken op dennen en allerlei bloeiende iilanteii in grasvelden,
veelal rondvliegend. Juni— Juli. Niet inlandscb. In België in de Uautes-Fagnes, ook in

Westfalen en Oldenburg. Ik zag een belgiscli ex. van de var. aerutiiuosus uit llockai
(coll. M'uild') "

. . (ciiprcus F.)

5 Dekseliilden gesvoonlijk i) "•il'ij '"^t uiteinde, langs den naad, iets uitgebogen en elk al-

zonderlijk in eene sclierpe punt eindigend. De langste zijtakken der sprictleedjes bij bet $
veel meer dan tweemaal zoo lang als de leedjcs zelf 6

Dekseliilden tot aan liet uiteinde, langs den naad, gewoonlijk reclulijnig; elk aan liet uiteinde
spits, docb te zamcii in eene stompe punt eindigend; evenals de rest van bet licliaam

gelicel groenaclitig, bronzig ol' een weinig geelkopcrkleurig. De langste zijtakken derspriet-
leedjes bij bet $ lioogstens iets meer dan tweemaal zoo lang als de leedjes zelt'(Fig. 74 1).
Sprieten en pooten zwartaclitig. Halsseliild bij liet $ langer, minder gewelfd en naar voren
meer versmald dan bij bet S; bij liet $ de zijden naar voren veel sterker algcrond; in de
lengte diep ingedrukt en gegroefd; vrij diclu en sterk, bij bet $ over bet midden meer
vcrsiMCid bestippeld; de aclucrlioeken iets naar buiten gericlu. Dekseliilden bij bet $
smaller dan bij bet J; de (bij bet $ iets gewelfde) tussclienrniinten matig lijn en eenigszins
verspreid bestippeld. Lengte 14A— 17 inin. Vooral in bergstreken, op bloeiende Umbelli-
l'ercu, grasvelden en rondvliegend; juni, jidi. Ui:sluiiend bij Valkenbiug en Kerkradc
in I.imbnrg gevangen. In liclgic bij Ronmout, Ilidderborn en üroenendaal; ook in Westfalen,
Oost-Friesland, Oldenburg en Breinen 1. pectinicornis L. 2)

6 Dekseliilden eenkleurig liclit steenrood of roestkleurig-geel (Jnaequalis Oliv., aidiciis Panz.);
bij var. signatus Panz. Qstritmiiiciis Cand.) oker- ol'stroogecl, tnet eene langwerpige, groen-
aclitig-bronzigc vlek aan bet uiteinde, welke nocli den naad, nocb den zijrand nadert.
I.icbaam bronzig-groen, soms eenigszins geelkopcrkleurig of iets blaiiwacbtig-grüen. Sprieten
en pooten zwartaclitig, de dijen bronzig; de scbencn en tarsen veelal bniiiiacluig. Bcbaring
grijs of rootklcurig, uiterst lijn op de dckschilden, veel langer, grover en dicbter op den
kop en de zijden van liet lialsscbild. Ilnlsscliild langer dan breed, de zijden naar de voor-
liocken sterk afgerond; aan weerszijden van de breedc, diepe middengroef, in de lengte
bultig opgericlit; zeer dicht en grof met navcisiippels bezet. Dekseliilden vrij lang, naar
liet uiteinde bij hel <? meer dan bij bet S versmald; vooral langs de zijden met krachtige
stippellijnen en met tamelijk dicbt bestippelde tussclicnruimten. Het $ is grooter, brecder
eu meer gewelfd. I.engte 14— ly mm. In sub-alpine streken, op weilanden; veelal vliegende,
ook onder sicenen, Mci-|nui. Niet inlandscb. Ik zag een 14 mm. lang, stroogeel (f van de
var. signalus uit llockai (België), op Sorbus gevangen. Mei (ex. coll. J. Gtfrrin!') 3).

(aeneicollis 01.) (vircns Scbiank)

Dekseliilden, evenals de rest van het licbaam, geheel bronzig-groen, met overgangen naar
bronzig, roodkoper- of purpcrkleiirig; veelal de dekseliilden purperkicurig en bet balsscbild
groenaclitig, met eenigen purpcrachtigen weerschijn; daardoor gelijkt deze soort zeer op
sommige exemplaren van cupreus var. rt<TKjf/«(;,tK.v, doch luidersclieidt zicb gemakkelijk door
de langere zijtakken der sprictleedjes bij bet ^ ., de langer en scherper getande sprieten bij bet

J, den lan:;er puntig toegespitstcn top der dekseliilden, de dichtere bestip|H-ling van bet
minder gewelfde, dolle halsseliild, welker achterhoeken iets langer en spitser zijn en eindelijk

door de meer rimpelige tussclicnruimten op de dekseliilden. Ook is deze soort gemakkelijk
Ie onderscheiden van pectinicornis, welke nimmer in bet purperkleurige overgaat, liet

$ is grooter en breedcr, met meer gewelfde dekseliilden. Lengte 14—17^ min. In bergstreken,
op heesters en boomen , ook wel op U m bel 1 i ferc n; Mei, Juni. Niet inlandscb. In België
in het sub-alpine gebied bij Hockai en la Cileppe. In Diutschland is deze soort o.a. ver-
breid over den llarz, Nassau en het Schwarzwald. Ik zag exemplaren uit de coll. Caiulézc
en Cilranl. Ik bezit 2 bcigiscbe exemplaren, dank zij de vrijgevigheid van den heer ,/. Gi^rrt;v/

ie Luik (lleyeri Saxesen)

7 Sprieten kort, bij bet ^ iets langer dan kop en halsseliild te zamen, bij het J korter; vrij

diep getand, in beide seksen met scherpe tanden; de middelste leedjcs kon, nagenoeg zoo
lang als breed; het 3c lid driehoekig, ongeveer van denzelfden vorm als het 4e, even lang,
doch iets smaller (Sub-gen. Actcnicerus Kiesw.). Metallisch-bruin, in den regel met

1) Bij C. vircns /ijii d.- dckschiKIni ii:il>:j lit-I llitüiinli*, l:iii|;,s ilrii iiü;iti , lnj uiUutldiTiilg ilii-l uilpi-Iiupcn vn i*iiidi|i;pii jïij in

vrn wfiiiip Mlii>r|ifil siiils.

t) Snellrn i'tin VoUiiitlwien venneldl di-ze sourt in de iilluuwstgir'-n" üts liij UruiuiiiL'n ((. Ittcrmm) [;ftimpen; ik vi-niioed dat
dit IxTust o|( epne vcrpissinjï

3) Dit exemplaar werd duor Otnthzc als \ar. slraiiiiiiai\ li.-.n-lireveii , dycli is in. i. niet van andere exeiuidaren te undersilieidni.
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gciingcn paarsaclitigcn, roodkopcr- oF bronsklcurigcn, zekizaiiier grocnacinigen wccrscliijn;

door cIc vrij diclnc, grauwe ol' bruingrijze, ncerliggeiulc beliaring eeiiigszius loodglanzig.

Ilalsscliild iets gewclW, een weinig langer dan lirccd, naar voren cenigszins versmald,

vooral bij liet plom|)crc J niet iets afgeronde zijden; vooral aan de zijden dicht-, bij bet

5 op bet midden meer verspreid besiippeld; veelal vóór liet midden met twee or.duidelijke

groetjes. DeUschilden met (vooral bij bet (f) llauwe stippellijnen en vlakke, zeer liju

bestippelde en iets rimpelige tusscbenruimten; hetzij marmerachtig, grijs, vlekkig be-

baard, of (ab. c. 'assimilis GylhO i'c' tusscheuruimcen afwisselend doorloopend grijs en

bruinachtig behaard ')• l'Ü ^''- ••". miciins Oerni. zijn de dekscbilden gelijkmatig grijs- of

bruinacluig-grijs bebaard. Lengte I2j — 15J mm. In vochtige, scbadiiu-rijke bosschen ;
op

struiken, heesters en veelal ook op oeverplanten. Mei— Juli. Door bet gehcele land ver-

breid eu op sommige plaatsen niet zeldzaam. De ah. c. micaiis zeldzaam.

(lessellatus F.) 2. sjaelandicus Miill.

Sprieten eveneens kort, doch veel minder diep getand, de tanden minder scherp; de middelsie

lecdjcs iets langer dan breed; het 3e lid driehoekig, iets smaller eu een weinig langer dan

bet 4c (Sub-gen. Haplotarsus Steph.) <i

Sprieten meer verlengd, duidelijk langer dan kop eu liaKschild te zameu, cenigszins ilraad-

vormig; de middelste leedjes meer gestrekt, bijna tweemaal zoo lang als breed; het 3e

lid driehoekig, even lang en breed als het 4e (Sub-gen. I.lotricbns Kiesw.). Zwart, de

bovenzijde tamelijk glanzig, een weinig loodkleurig ol' bronzig, soms iets bruinachtig; lijn,

grijs, kort, liggend behaard; de epipleuren der dekscbilden veelal donker roodbruin. Sprieten

lichter of donkerder bruin, de laatste leedjes soms lichter. Pooten bruin, de scbeueu en

tarsen roodachtig; bij ab. c. eryllinipiis Kiscb. geheel roodachtig. Ilalsscliild langer dan

breed, naar voren llaiiw afgerond-versmald, de zijden in het midden bij het J veel meer

afgerond dan bij bet <?; matig gewelfd; aan de zijden, iets voor bet midden, met een meer

of minder duidelijkeu, rondachtigen indruk; dicht eu zeer lijn besti|ipeld; de achtei-bocken

iets divergeerend. Dekscbilden naar achteren tot over bet midden eeuigszius verbreed,

daarna toegespitst; met duidelijke, niet of nagenoeg niet bestippelde langsstrepcii en lijn

en verspreid bestippelde lusschenruiinten. Het J is grooter eu veel breeder dan bet ^.

Lengte loi— la^ nur. lu herg^tekcn, in dennenbosschen en tusschen gras; juli. Juli. Niet

inlandsch. In Westfalen en bij'Düsseldorf
' (affinis Payk.)

8 liet iirosternnm tusschen de voorcoxae slechts weinig opgericht; het niveau van de voort-

zetting, achter de voorcoxae, slechts weinig dieper gelegen. Ilalsscliild eeuigszius dol ,

zeer dicht en lijn bestippeld; langer dan breed, bij het $ naar voren meer versmald dau

bij bet J; matig gewelfd, bij het g eeuigszius neergedrukt; bij het S op de voorhclft aan

de zijden vrij sterk gebogen. Deze soort herinnert in voorkomen cenigszins aan .Agrioles
ustulatus. Zwart, cenigszins loodglanzig; kort eu lijn, grijs of iets bruingrijs behaard;

de sprieten zwartachtig, het ie of ook nog het 2c lid cenigszins roodachtig, de pooten

en min of meer de epipleuren der dekscbilden roodbruin; gewoonlijk de dijen ot wel de

pooten grootendeels gebruind. Bij ab. c. oclimpu-nis Steph. {Jcstaceus Schilsky) zijn de dck-

schilden roodachtig-geclbruin of licht roestklcurig; de pooten geheel roodachtig of de dijen

gebruind. Dekscbilden met bijna rechte zijden, vrij duidelijke stippellijnen en lijn en

matig dicht, soms minder duidelijk besti|ipeldc tnsschcnruiinteu. Lengte 7ï—9 nim. Ver-

breid in de diluviale streken op eiken; o.a. zeer gemeen (type en ab.) bij Veiilo, juni. Ook
in lielgië en in de Rijnprov (iucanus Gylli.) 3. quercus Gylli.

Het prosternuin tusschen de voorcoxae vrij sterk opgericht; bet niveau van de voortzetting,

achter de voorcoxae, sterk en vrij idotseling beneden dat der coxae verzonken. Halsschild

glanzig, spaarzaam bestipiield, bij het $ zeer verlengd, weinig gewelfd, met tamelijk rechte

zijden naar voren versmald; aan weerszijden, vóór het midden, ingedrukt. Dekscbilden iets

breeder dan het halsschild, tot over bet midden met nagenoeg parallcle zijden ; met duidelijke

stippellijnen en nagenoeg vlakke, rimpelig en niet zeer dicht bestippelde tusscbenruimten.

Zwart, cenigszins bronzig of met uiterst gcringen, blauwachtigen, weerschijn. Sprieten en

(looten bruin, de schenen eu tarsen geelachtig; de eerste 2 of 3 sprietleedjes aan den top

donker roodbruinachtig, zoo ook in den regel de epipleuren der dekscbilden. Sprieten vrij

lang. Het $ schijnt onbekend te zijn. Deze soort herinnert in voorkomen aan L i m o u i 11 s

pa rv ui lis Panz. Lengte 7-75 n;m. In bergstreken tusschen gras, op dorre plaatsen; ook

wel op dennen. Niet inlandsch. In lielgië bij Hockai 2) en Baraqne-Michel; ook in Westfalen.

(Putoni Desbr.) (an gust u lus Kiesw.)

y Dekscbilden bloedrood, zelden meer geelrood; lijn roodachtig behaard; breeder dan bet hals-

schild, ongeveer tweemaal zoo lang als breed; bij bet $ langs de zijden cenigszins buikig

verbreed; aan de zijden breed gezoomd; de 3e en 7e tiisscbenruimte der weinig diepe, brcede

1} In Trankrijk kuiiit nop eene ab. l-, nniU\ S;i) vuur, lu) wi-Iko Av iM'lciriiig i^ ;il» bij ab. c. ((.s.st'/n/'N .<b' (;rün<lkbiiMs ••i-hter

helder bruiuip-proen.

•1] Ik be/il exeiiiplareii van de Heereii llttiitlt'zc en ./. liirtinl.
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stipptllijiicn, over de ycliccle lengte sterk kielvonnig verheven. Liclia;iin overigens zwart;
kop en halsschiiti diclu, rooci, vrij lang, lliiwcclaclitig viltig, i)Cliaarcl, welke beharing, in

velschillende richting gezien, zijdeglanzig vlckkig is; zeldzamer is deze beharing meer grijs-

achtig ol' roodacluig-grijs. Halsschild langer dan breed, naar voren versmald; zeer lijn en
dicht bcsiippeld. Schildje van achteren met een ronden indruk. Onderzijde glanzig zwart,
lijn grijs behaard; sprieten en pooten zwart. Lengte lo— 12J mm. Vooral in Mei en |uni
op bloeiende berken, wilgen, lijsterbes en U mbelli fc re n; in vochtige bosschen. Niet
zeldzaam in Ziiid-Limbnrg (hacniatodes F.) 4. purpureus Poda.

üekscliildcn fraai geel, de uiterste top zwart; lijn geel behaard; aan de zijden flauw afgerond,
met vrij diepe, regelmatige stippellijnen en verspreid bestippeldc tusschenniimten ; de je en
4e insschenriiimie geheel aan de basis iets meer gewelfd dan de overigen. I.icliaaTn overigens
zwart; kop en halsschild lang en dicht viltig geel Iichaard, welke beharing, in verscliillendc

richting gezien, zijdeglanzig vlekUig is. Halsschild bij het ^ langer dan breed; bij het J zoo
breed als lang, met meer afgeronde zijden; zeer dicht en lijn hcstippeld. Onderzijde glanzig
zwart, uiterst lijn grijs behaard. Lengte 9— 12e mm. In Mei en Juni op bloeiende hoornen,
Uinbc lli fcren en aan grassen. Meermalen in de omstreken " van Maastricht gevangen;
ook hij Venlo, Roermond en eenmaal bij IJsselstein 5. castaneus L.

10 Sprieten bij liet $ gekamd, bij het J diep getand; het 2e en 3e lid klein, even lang (Snh-gen.
Orithales Kiesw.). Eene kleine soort, welke aan kleine L i m o n i n s-soortcn herinnert.

Bruinzwart of kastanjebruin, ecnigszins hronzig; vooral op het gewoonlijk donkerder gekleurde
halsschild glanzig; soms de dekschilden lichter of donkerder roodbruinaclitig; op de boven-
zijde uiterst lijn, liggend, bruin of rocstkleurig behaard. Achterlijf veelal voestkleurig,
vooral op het midden. Halsschild bij het S zoo lang als breed, vrij <terk gewelfd, hij het

g iets langer en minder gewelfd; vrij sterk en dicht bcstip|ield; de aclnerhoeken sclicrp,

sterk ontwikkeld en iets divergeerend , bij het J meer naar aclueren gericht en minder lang.

Dekschilden breedcr dan het halsschild, tot achter het midden met parallelc zijden, daarna
versmald; tamelijk gewelfd; ntet zwak verdiepte langsstrepen , waarin vrij krachtige, lang-
werpige sti|)pcls; de tusschenruimten vlak en rimpelig hcstippeld. Het i is behalve doorcie
anders gevormde sprieten, door het meer gewelfde en meer parallele licliaam onderscheiden.
Lengte 6\—7 mm. In bosschen der bergstreken; in rottende boomstronken. Niet inlandsch.
In de Rijnprov. bij Klberfeld. (<? serricornis Ilerbst, J parvulus Herhst) (scrra licorn is Payk.)

S|irieten in beide seksen getand; soms onduidelijk en stomp getand, bijna draadvormig. Meest
grootere soorten (C. hipustulatus L. is slechts 6^—8 mm. lang) 11

1

1

Uc middelste sprietleedjes krachtig en vrij scherp getand. De prosternale naden breed, dubbel,
de huitennaad meer dan de binnennaad aangeduid. De achterhoeken van het halsschild kort
en breed, liovenzijdc van het tamelijk hreede, vlak gedrukte lichaam vrij dicht, granwgeel,
zijdeglanzig behaard, welke beharing in verscliillendc richting verloopt, en hier en daar
uiterst lijn is en als 't ware ontbreekt en daardoor een zijdeglanzig, gemarmerd voorkomen
heeft (Snl)-gen. Prosternon Latr.). Onderzijde zwartachtig, gelijkmatig grijs behaard.
Sprieten bruinzwart; de pooten bruin, de schenen en tarscn lichter, vcelat rocstkleurig.

Halsschild ongeveer zoo lang als breed, naar voren sterk versmald, met in het midden
afgeronde zijden; gewelfd; zeer lijn en dicht bestippcid. Dekschilden, vooral bij liet 5,
eenigszins buikig verbreed, de grootste breedte achter het midden; met oppervlakkige
stippellijnen en zeer fijn bestippeldc, iets rimpelige tusschenruimten; soms vormt de beha-
ring twee dwarsbanden (Itifasciatits ICüst.). Lengte c/l — I2j mm. Zeer gemeen in Mei en [iini o|i

struiken, heesters en vooral op hazelaars en bloeiende dennen, (holosericeus Oliv.) 6. tessellatus L.

De middelste sprietleedjes zwak en stomp getand, liovenzijdc van het lichaam niet of slechts

lijn, gelijkmatig behaard; de beharing soms in verschillende richting verloopend .... 12

12 Mesosternuin tusschen de middelcoxae tamelijk breed, ongeveer half zoo breed als de coxae.
De prosternale naden over de gelieele lengte smal, naar achteren niet verbreed .... 13

Mesosternum tusschen de middelcoxae smal, ongeveer i zoo breed als de coxae. De jirostcrnale

naden dubbel, naar achteren geleidelijk verbreed. Klauwen der aciitertarsen in de basaalhelft

met een stompen tand (Sub-gen. lly|)oganiis Kiesw.). Lichaam gestrekt, hij het $ breedcr
en plomper dan bij het g, glanzig, bijna glad; zwart, de dekschilden donker kastanjebruin
met lichtroode epiplenren en veelal roodachiigen naad en randzoom; soms geheel rood-
bruin of roodachtig. Sprieten donkerbruin , de 2 of 3 eerste Icedjes meer of minder rood-
achtig, soms de laatste leedjes rood. Dijen gebruind, de schenen en tarsen roodgcelachtig.
Kop grof besti|>peld. Halsschild zoo lang als breed, tamelijk gewelfd, vooral hij het J: met
afgeronde zijden en scherpe, divergecrende aclnerhoeken; lijn, verspreid hcstippeld, over
liet midden met eene ondiepe langsgroef. Dekschilden ongeveer driemaal zoo lang als het
halsschild; achter het midden, vooral bij het $, buikig verbreed; met tamelijk lijne stippel-

lijnen en uiterst lijn, verspreid besiippelde tusschenruimten. Lengte 9-iii mm. Larve en
kever in rottend hout van verscliillendc boomcn, vooral van wilgen; de kever ook wel
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ncliter mos van boonicn. Maart— Juli. Zeur zeUlzaain ; Arnhem, lirunnnen, Roermond en

Ivcrkradc. In België l)ij Fleurus, Deunle en Aiisirnweel; ooi; in Westlalen , Oost-Friesland

en in ilc llijnprov. l>ij CrelcM en Diisseklort' 1;,. oinctus Payk.

13 Acliterlioeken van liet lialsscliiUl, nabij den zijrand, niet ccnc duidelijke, kielvunnif;e langslijn

(Sub-gen. Sclat osom us Stepli., Diacantluis Latr.") 14

Acbterliocken van liet lialsscliild niet gekield (Sub-gen. Calanibus Mntseli.). I.icbaani op de

bovenzijde stolTijn liebaard; glanzig zwart, de dekscbildeii elk met eeiie lichtroode sclioudervlek;

soms neemt deze vlek bet eerste derde gedeelte (behalve den naad) der deksehilden in; bij

ab. c. 'scniinaviis l'leisclier is de geheele viiorhelft der deksehilden geelrood, sleehts bet

scliildic en ile uiterste zijrand zwart; de acluerliell't is eerst bruinachtig, wordt naar het

uiteinde steeds donkerder en is aan bet uiteinde diep zwart. Sprieten pekbruin, de eerste

Iccdjes roodachtig; tarsen en gewoonlyk bet uiteinde der schenen roodgeel. Ook kunnen

de deksehilden gclieel geelrood zijn, in welk geval de pooten pekbruin ol' roodachtig zijn,

niet iets donkerder dijen en schenen (ab. c.//rtV£'JYf;/i' Scbilsky). Een exemplaar uil Heemstede

is op de bovenzijde, benevens de omgeslagen rand van het halsscliild, gelieel geelrood. liij

ab. c. *teitel/ricatii du lUiyss. ontbreekt de sclioudervlek en zijn de deksehilden geheel zwart.

Kop verspreid en vrij grof bcstipfield. llalsscliild iets breeder dan lang, tamelijk gewelfd;

met eene, vooral bij bet $, op ile achtcrlielft diepe middeiigroef; lijn, verspreid, bij het J

sterker en dichter bestippeld, op de zijden vrij sterk gebogen; de acliterlioeken vrij kort,

iets naar buiten gericht. Deksehilden kort, geleidelijk tot achter bet midden verbreed; met

vrij diepe stippellijnen en iets gewelfde, vrij sterk, doch weinig dicht bestippelde tussclicn-

ruimccn. Het ï is breeder dan bet <?, met meer gewelfd halsschild. I.cugte 6i -8 mm. In

oude eiken, achter boommos en schors, waar de larve leeft. Verbreid, doch niet gemeen;

niet zeldzaam in het Ilaagsche boscli in het voorjaar 12. bipustulatus L.

14 Lichaam duidelijk behaard '5

I.icbaatn op de bovenzijde geheel oubehaard of met onduidelijke, stollijuc beharing .... 17

15 Lichaam tamelijk breed en plomp, vooral bij het J; sterk gewelfd; het geheele profiel van

boven sterk gebogen, niet naar het midden neergedrukt. Halsschild naar veriiouding tot het

overige lichaam tamelijk klein, sterk gewelfd, breeder dan lang; bij het $ meer verbreed

en naar voren met meer afgeronde zijden dan bij het <?; vrij dicht en tamelijk lijn bestip-

peld; met iets naar buiten gerichte achterhoeken en zwakke, soms alleen van achteren

aangeduide middengroef. Deksehilden achter het midden, vooral bij het ?, iets buikig ver-

breed; met tamelijk fijne stipiiellijncii en vrij dicht, van terzijde gezien, iets rimpelig

bestippelde tusschenruimten. lïrouzig of zwartachtig bronzig, soms iets geelkopcrkleurig of

met overgangen naar bet groen-, blauw- of donker violetachtige; meer of minder dicht,

gelijkmatig, grijs of bruingrijs, behaard, daardoor meer of minder glanzig. Sprieten bruin, de

,; of 4 eerste leedjes soms roestkleuiig; pooten bruin of donker roodbruin. De bestippeling

der bovenzijde is eenigszins veranderlijk, dan eens sterker en dichter, dan eens lijncr en

meer verspreid. Groote, gUinziger, minder dicht bestip|ielde exemplaren viiixA^nsXs gravidus

C.erm., kleinere, dichter bestippelde exemplaren als ;;«7o Germ. beschreven. Lengte 13— 16 mm.
Verbreid, doch niet gemeen; op heesters, struiken en in gras 7. latus F.

Lichaam veel minder plomp, eenigszins vlak gedridtt; het geheele proliel van boven

slechts zwak gebogen, naar het midden neergedrukt. Halsschild slechts matig gewelfd, weinig

of niet langer dan breed. Deksehilden meer of minder neergedrukt irt

16 Halsschild over bet midden met eene duidelijke langsgroef; zwak gewelfd, vooral naar achteren

neergedrukt; bij het <? van af bet midden naar voren sterk versmald, bij het S van voren

met meer afgeronde zijden en op het midden iets meer gewelfd; vrij sterk-, op bet midden

meer verspreid-, aan de zijden grover, dichter en eenigszins rimpelig bestippeld; de achter-

hoeken bij het j breeder, iets korter en minder divergeerend. Lichaam breed, neergedrukt;

de deksehilden achter het midden iets verbreed; verspreid, ruw, grijs-, zelden bruiiiachtig-

grijs behaard; bronzig-zwart. Sprieten en pooten zwartachtig; bij ab. c. 'niji/ies Schilsky

de pooten en gewoonlijk het eerste sprietlid grootendeels roodachtig. Onuitgckleurde exem-

plaren zijn kastanjebruin met roodachtig halsschild. Deksehilden bovenop neergedrukt, vooral

bij het (^; met krachtige langsstrepen , waarin grove stippels; de tusschenruimten verspreid

bestippeld. Lengte 12^^145 inni. Op dennen en grassen. L'itsluitend bij Winterswijk, juni,

gevangen. Ook bij Aken, in Oldenburg en Westfalen; de ab. c. rufipes bij Elberfeld en

in Westfalen 8. impressus V.

Halsschild over het midden niet of nagenoeg niet gegroefd; matig gewelfd, bij bet <? naar

voren sterk versmald; bij het $ iets meer gewelfd, naar voren aan de zijden meer afgerond;

sterk doch niet zeer dicht bestippeld; de achterhoeken kort, slecht weinig divergeerend.

Lichaam minder breed, eenigszins vlak gedrukt; lichter of donkerder bruinacbtig-brons-

kleurig; de beharing goudgeelachtig, zeldzamer grijsachtig, vrij ruw, niet zeer dicht, in

verschillende richting verloopend. Het ie sprietlid, veelal ook het 2e, alsook de pooten
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liclit rood. Dckscliililcn op liüt midden iuts verbreed, liovcnop een weinig neergedrukt; met

tijne stippellijnen en eenigszins verspreid liesiippeldc, iets rimpelige tiisschenniiintcn. Lengte

pj— 11} iiini. In vücluigc bosselien der dihivi;ile streken, op eiken; van Mei —Jinii. Zeldzaam;

Ikeda, Deventer, Roosteren, Venlo, Maarsliergen, Ucek , St. Pieter en in de Veelnstreek

(Overijssel). In lielgie bij Mnnster-liilsen en in de Rijnprov. bij Aken en Crcl'eld.

(metalliciis Payk.) y. nigricorni» Panz.

17 Ilalsscliild aan de basis duidelijk in de breedte ingedrukt; evenals de deksdiildcn ccnkleiirig

inetaalglanzig; lijn en verspreid-, op de zijden grover en dichter-, zeer zelden over de

gelicclc oppervlakte diclit en krachtiger bestippeUl; iets langer dan-, of ongeveer zoo

lang als-, bij het ? zell's een weinig korter dan breed; met Hauwe, naar voren ver-

dwijnende langsgroef. Deksciiilden ongeveer tweemaal zoo lang als breed; tamelijk verspreid

bestippeld, veelal op de buitenste tiisscheiHMinitcn iets rimpelig; met lijne, docii vrij diepe

stippellijnen. I.icbaam tamelijk breed, vlak gewelfd, glanzig; zeer veranderlijk in klenr:

blauw QcoeniUus Ilerbst), violet (^viuliiceus Scliilsky), bronzig-groen, eenigszins gecl-

koperkleurig ot" bronzig-zwart, soms bet halsschild grocnaclitig en de deksciiilden bronzig

Pooien bij het type zwartacbtig ol' donkerbruin (germanus L., iiiteits Scop.). Veelal zijn de

pooten rood; blauwe exemplaren met roodc pooten vorrucn ah. c. coeniletis Scliilsky; liclit

bronzigc, eenigszins geelkoperklciirigc exemplaren met roode pooten zijn vrij zeldzaam.

Weswiiel ving in België ecne donker bronzig-groenc aberratie met eene goed begrensde,

bleekgele schoiidervlek "en ecne minder duidelijke, bleekgele topvlek. liij blauwe exemplaren

is de llaiiwe langsgroef veelal bronskleurig, lüj sommige exemplaren Qim/>rcssiis Marsb.) ver-

toont het balsscbild van achteren, aan weerszijden, een stipvormigen indruk; soms nog met

twee andere indrukken meer naar voren. Hij bet $ zijn de sprieten iets duidelijker getand dan

bij het 9. Lengte 11— 15J mm. (".eineen onder steenen en op bloeiende heesters en struiken,

dikwerf rondvliegende. De larve zou, met die van Atlious niger en Agriotes
lineatus, als schadelijk aan tabak aangetiolVen zijn 10. aeoeus L.

Halsschild aan de basis onduidelijk ingedrukt; zwart, met twee brccdc, de zijden niet berei-

kende, langsbanden op de boven- en onderzijde, rood (zelden zijn de langsbandeii op de

onderzijde in het midden onderbroken); gewelfd, grof en vooral langs de zijden zeer dicht

bestippeld; legen den voorrand met eene korte middenkiel en niet eene, vooral naar achteren,

duidelijke middengrocf; de achterlioeken lang, divergeerend. Dekschilden roodachiig-geelhruiii

of okcrgeel; een breede naadzoom, een dwarsbaiul achter het midden en een langsband

over den schouder, zwart; het zwart der deksciiilden, alsook van het halsschild, is dan

eens wat meer, dan eens wat minder uitgebreid, o<ik meer of minder van achteren langs

de zijden der dekschilden; met diepe stippellijnen en, vooral langs de zijden, iets gewelfde,

verspreid besti|ipelde en iets rimpelige tusschenruimten. Sprieten, pooten, meer of minder

de voorzijde van den kop of alleen achter de sprieten, de zijden en bet uiteinde van het

achterlijf rood. Het $ is brcedcr en dikker, de sprietlccdjes minder breed en de achterhoeken

van bet halsschild korter en breeder. lilxeniplaren , bij welke de schouderband smal is en

den dwarsband niei bereikt, welke laatste ook minder ontwikkeld is en zich gewoonlijk

naar achteren niet in een donkeren randzooni voortzet, zijn als ab. c/ct/jiv/i Lee. beschreven.

Lengte yj— 12? mm. Op hazelaars, eiken en beuken, zeldzamer op dennen, ook wel op

grassen en lüq u ise t nni. Zeer zeldzaam; Voorst, Breda en Nijmegen. In lielgie bij Brussel,

VVatermael en Uccle. In VVesifalen en bij Crefeld in de Rijnprov 11. cruciatus L.

11. Serieus Eschscli.

(S e r i c o s o m 11 s Redt.)

Z>iï ^!;-i-nus 7iadert eenigszins tot Agriotes en Limonius. Sprieten kort, ge-

7i'oonlijk de achterhoeken van het halsschild niet of bijna bereikend, slechts bij het

S van S. subaenevs iets overschrijdend ; van af het 4e lid duidelijk zaagvormig

getand. Kop tamelijk klein; voorhoofd eenigszins geivelfd, soms tnet eenJlauwen indruk;

meer of minder vertikanl staande. Bovenlip iceinig ttaar onderen gericht. Jfalsschild

meer of minder sterk gewelfd, naar achteren iets verbreed; met scherpkantige, nagenoeg

rechte randlijn en scherpe, duidelijk gekielde achterhoeken De prosternale naden meer

of minder gebogen
,
grootendeels dubbel en lusschen den waren en valschen naad glad

;

van voren met een zeer kort begin van sprietgroeven. Schildje ovaal. Dekschilden zoo

breed en liveetnaal zoo lang als het halsschild; met fijn beslippclde , soms onduidelijke

langsstrepen en korrelig beslippclde tusschenruimten Achterco.xae naar builen nagenoeg

niet of slechts weinig versmald. Tarsen op de onderzijde fijn behaard ; klauwen vrij
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groot, aan de basis onduidelijk geland. — De larve van S. hrunneus is door /Issmiiss

en Beling, de pop door Beling beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen i in Nedt-rland en i /// hel aangrenzend

gebied voor.

Aclucrcoxae naar buiten nagenoeg niet versmald. Arluertarsen zoo lani; als ile sclienen. Ilals-

scliild sterk geu-ellil, aan de zijden geleidelijk afgerond; iets langer dan hreeil; dielit met

navclstippcls liezet en inct ecne 'ondnidclijke middengroel'; de aehterlioekcn liijna recin naar

acliieren gericht en tamelijk scherp toegesi'itst , met ver van den zijrand divergeerende

langskiel. \Spricten niet tot aan de hasis van het halsscliild reikend. Deksi.hilden met lijn

lies'tippelde langsstrepen. llaliitns van Agriote.s, lijn zijdeacluig behaard, liet $ is veel

kleiner, slanker en donkerder dan het ï; zwart; halsscliild meestal met iets bronzigen,

soms groenachtigcn, weerschijn, veelal de voor- en achterhoeken roodachtig; dekscliilden

roodachtig-geelbrnin, al ol' niet met donkerder naad, of donkerbruin met zwartachtigeu

naad i); sprieten zwart; pootcn roestkleurig met donkerder dijen, liet ï is lichter of don-

kerder steenrood of roestrood; de kop, de sprieten, behalve het eerste^ of ook nog geileel-

telijk het 2C lid, een smalle langsband op het midden van het halsschild, welke noch den

voor- noch den achterrand bereikt, ecne smalle langsvlek achter aan den rand, het schildje,

het sternvnn (behalve het voorste gedeelte vau het prosternum) en meer of minder de basis

van het achterlijf zwart; p->oten geheel of slechts de schenen en tarsen roodachtig; onuit-

gekleurde exemplaren zijn, behalve het zwartachtige nietasterniun ,
geheel roestrood. Soms

breidt zich bij het J het" zwart op het halsschild zoodanig uit, dat slechts ecu roode zijband

of alleen de voor- en achterhoeken rood blijven; de sterniten zijn hier aan de zijden van

onduidelijk begrensde zwarte vlekken voorzien. Lengte 8— lo^^ mm. Verbreid en niet zeld-

zaam in de heidestrekeu op bloemen en struiken (J fugax F.) i. brunnuus 1,.

Achtercoxae naar buiten een weinig versmald. Achtertarsen langer dan de schenen. Halsschild

zwak gewelfd, aan de zijden weinig of niet, bij het ? meer afgerond; weinig langer dan

breed, fijner en minder 'dicht bestippeld; de achterhoeken iets na.'ir buiten gericht, zeer

scherp toegespitst. Sprieten bij het % de basis vau het halsschild nagenoeg bereikend, bij het

$ iets overschrijdend. Deksciiilden zeer lijn, vooral bij het $ op het midden onduidelijk,

gestreept. Het ^" zwart, duidelijk bronzig of iets groenachtig-bronzig, glanzig; op de boven-

zijde lijn, op de onderzijde dichter behaard; de sprieten en pooten pekz\yart, de knieën en

min of meer de schenen roodachtig. Het langere, breedere, meer gewelfde J is als het $
gekleurd; soms pekbruin, met zeer geringen bronzigen weerschijn, de achterhoeken en soms

ook de voorhoeken van het halsschild, de epiplenren der dekschilden , gedeeltelijk bet achter-

lijf, de tarsen en de gewrichten der bruinachtige pooten roodachtig (ab. c. .vrtw//iO(/ü» Miirk.);

nog kan het halsschild geheel roodachtig zijn, soms de schijf gebruind, de pooten geheel

lichtrood. Deze soort herinnert aan Limonins en aan Corymbites cinctus Payk.

Lengte 9— iij mm. Niet iidandsch. In Westfalen.

{$ jucundiis Mlirk., J micans Muls.) (subaeneus \V. Redt.)

VI. DolopiiLS Esclisch.

De eenige soort van dit genus is zeer verwant aan Agriotes, doch is minder

geioelfd ; tamelijk lang gestrekt. Sprieten, vooral bij het i, de achterhoeken van het

halsschild ver overschrijdend , nagenoeg draadvormig. Bovenlip, bij de gniwne houding

van den kop, meer op de onderzijde geplaatst. Halsschild langer dan breed , met rechte

zijden en rechten, scherpen randkant; naar voren versmald, met iets naar Imiten

gerichte, scherp gekielde achterhoeken. Schildje ovaal. Dekschilden meer dan tweemaal

zoo lang als het halsschild. Prosternale naden zonder eenige aanduiding van spriet-

groeven. Achtercoxae naar buiten sterk versmald. Footcn tamelijk slank, het 3«' en 4e

tarslid op de onderzijde jijn borstelig. Klamcen gewoon.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwartbruin of donkerbruin, overal dim geelgrauw behaard; bovenzijde okergcel, het midden

van het halsschild en in den regel de naad (aan de basis breed, naar achteren geleidelijk

versmald), benevens gewoonlijk een veeg langs het midden van den zijrand der dekschilden

gebruind. Sprieten roestkleurig, met lichtercn wortel; pooten geelachtig. Veelal is het geheele

lichaam okergcel of met roodgeel halsschild; de naad weinig of niet donkerder. Ook is

dikwerf het geheele halsschild, behalve de voorrand en de achterhoeken, zwartbruiu, en de

t) Kx.ni|,lareii uil bfr(!slrpkvii ini-l gi-lii-i-l |.il.nv:ii !. nl luiiiii.' d,ks, ImI.I.il «.iil.n Jour /. WnHcnhadi.-r jK (//.i.i/is f.-Jiiid.
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dunUerc naadliaiul zeer lireeJ. Kop en lialsscliilii (iiclit met navelstippels lie/.ct en Jaanloor

slechts weinig glanzig. Dekschihleii inct iliiiilelijke stippellijnen en verspreid en matig lijn

bestippelile, i.ntiiiidclijl; rimpelige tusscheiiriiiniten. I.engic O—yh mm. Zeer gemeen, vooral

in het voorjaar, op allerlei strniken. De larve is duor Schiüdu en Heling, de pop i'oor

Heling bcsdirevcn '• margioatus L.

13. Agriotes Eschsch.

Lichaam x^shekt of meer kort en gedrongen , meer of rninder dicht behaard; het

halsschild gewoonlijk van voren meer of minder verdikt. Kop breed, diep in het hals-

schild verzonken; sterk gewelfd, bijna vertikaal geplaatst ; de scherp kielvormig ver-

heven zijranden van het voorhoofd, boven de sprieten, niet door eene voorhoofdslijst

vereenigd, doch soms tot aan den voorrand van den clypeus reikend. Sprieten matig

lang, de achterhoeken van het halsschild weinig overschrijdend, slank, slechts lueinig

gezaagd; bij het % gewoonlijk korter, met meer verlengde leedjcs ; het 2e en 3^ lid te

\amen duidelijk langer dan het i,e. Eindlid der tasters scheef bijlvormig. Halsschild

kussenvormig gewelfd, van voren soms iets verbreed, over het midden met eene, vooral

van achteren , duidelijke middengroef; de kielvormige randlijn -weinig scherp ,
van voren

duidelijk naar onderen, tegen den binnen- of onderrand van het oog, gebogen , bij enkele

soorten {pilosus, pallidulus en sobrinus) in het midden onduidelijk of onder-

broken ; de voorhoeken sterk neergebogen; de achterhoeken eenigszins naar buiten op-

tvaarts gericht, met eene scherpe langskiel , welke soms weinig duidelijk is, ten

gevolge der dichte beharing en veelal nagenoeg evenwijdig aan den zijrand verloopt.

Frosternu?n met eene korte kinplaat , 'ivelke de monddeelen intusschen nagenoeg geheel

bedekt; de prosternale naden van voren even tot sprleigroeven verdiept Het binnenblad

der achtercoxae nabij het inplantingspunt der trochatiters
,

geleidelijk verbreed; het

buitenblad eenigszins versmald, het topgedeelte soms 7ueder tiaar buiten verbreed. Het

eerste tarslid zoo lang of bijna zoo lang als de volgende twee leedjes te zamen. Klau^cen

gewoon. — De soorten van dit genus zijn geelachtig, bruin of zwart; zij leven op de

bladeren van heesters, op bloeiende struiken en Umbelli/eren , aan grassen en

boomwortels , in graszoden, achter boomschors, in bladaarde en onder steenen. Volgens

O. Scliwarz zouden de wijfjes zeldzamer zijn dan de mannetjes. — De larven {rit-

naalden) knagen aan wortels en zijn soms schadelijk aan graangewassen.

De larve van A. aterrimus is door Schiödte en Beling, de pop door Beling; de

larve van ustulatus door Perris en Key ; de larve van sputator door Kollar
,
de

ontwikkeling door Dagonnet, Curtis en Rey ; de larve enpop van pilosus zijn door Beling;

de larve van lineatus door Schiödte, Taschenberg, Beling en Rey, de pop door

Taschenberg en Beling, de ontwikkeling door Curtis en Lampa : de larve van o b s c u r u s

door Marsham en Beling, de pop door Beling: de larve en pop van pallidulus

zijn door Beling en de larve van gallicus is door Rey beschreven.

Van de 43 Eitropeesche soorten komen 9 in Nederland voor.

I De luclvormig verlieven zijranden van het voorhoofd , boven de sprieten, van voren opge-

richt, den voorrand van den clypens dnidclijU bereikend en daarin overgaande (Snb-gen.

Ectinns Eschsch.). Lichaam zeer gestrekt, diep zwart, eenigszins dof; sprieten en pooten

eveneens zwartachtig of meer ol' minder roodbruinachtig. Beharing bruin, zeer lijn, neer-

liggend; op de onderzijde dichter zijdeglanzig. Kop grol' en dicht hestippeld. Halsschild veel

langer dan breed (bij het $ langer en smaller dan bij het ?), met V('i.')r het midden alge-

ronde ziiden; de langsgroel' achter het midden naar achteren scherper en meer verbreed,

soms tot' aan den voorrand verlengd; sterk en dicht-, grootendeels met groote navelstippels

bezet; soms met een kleinen, stipvormigen indruk ol' met eene gladde vlek aan weerszijden

van de niiddengroef op het voorste derde gedeelte; de achterhoeken lang, divergeercnd en

sterk gekield. Dekschilden te zanien ongeveer il maal zoo lang als breed , met nagenoeg

parallele zijden, althans in de eerste helft: met (üne, doch zeer duidelijke stip|)ellijnen en

vlakke, diciii bestippelde tusschenruiniten. liet J is iets plompcr, de sprieten iets korter en

minder duidelijk getand. I.engie 11-15 """• Op beschaduwde plaatsen in bosschen , op

heesters en struiken, meestal op eikenhakhout; ook op rogge. Vooral gemeen in de duin-

streken. De larve in bladaardc en iu mi Imnius veranderden paardenmest.

(obscurns llerbsl) 1. aterrimus 1..
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De kielvormig vcriieveii zijraiulcn van liet vourlioofii, boven de sprieten, naar voren nui;c-

wisclit, ilen voorrand van den clypens niet bereikend (Snl)-geii. Agriotes i. S[i.) ... 2

2 liet Iniitenblad der achtercoxae naar buiten sleehts weinig of bijna niet versmald; liet topge-

dcelte (soms weder naar buiten verbreed) veel breeder dan of nagenoeg even breed als de

breedte der episteriien van den nietatliorax t,

Het bniteublad der achtercoxae naar buiten zoozeer versmald, dat liet topgedeelte veel smaller

is dan de breedte der episternen van den metatliorax 7

3 llalsscliild van voren vrij duidelijk verbreed en verdikt, in beide seksen veel langer dan

breed (bij uitzondering "bij sonunige wijfjes van sobrinns bijna zoo lang als breed), liet

2c sprietlid duidelijk langer dan liet 3e (pilosns en sobrinns) 4

llalsscliild van voren, op liet eerste derde gedeelte, niet opvallend verbreed en verdikt . . f,

4 llalsscliild overal diclit met grove, diepe navelstippels bezet; met eenigszius parallele zijden,

vói'ir de vrij lange, divergcerende, scherp gekielde achterhoeken iets uitgebogen; gewelfd,

met ecnc korte niiddengrocf aan de basis en veelal aan weerszijden op het midden met

I of 2 kale plekken. Dckschilden aan de basis iets breeder dan het llalsscliild , te zanieti

iets meer dan tweemaal zoo lang als breed; van af de basis tot over het midden geleidelijk

verbreed, van daar naar het uiteinde lang versmald; met lijne stippellijnen en dicht be-

stippelde tnsschenrnimten. Lichaam, evenals bij a terrimus, lang gestrekt, lichter of donkerder

bruin tot zwart; de grondkleur door de vrij lange, dichte, lichtgrauwe, zeldzamer rocst-

kleurige beharing bedekt; soms is het geheele lichaam vuil roestgeelachtig of zelfs licht

okergeel, vooral de dekschildeu i). Sprieten, pooten en gewoonlijk ook het laatste sterniet

roodbruin. Sprieten zwak en stomp gezaagd, liet J is dikker, minder slank; de dekschildeu

naar het uiteinde minder lang versmald. Lengte 12; — 14.5 mm. Op bloemen en struiken.

Verbreid in de diluviale streken en Zuid-Limburg. Ook bij Rotterdam en Woudrichein.

(pilosellns Schönli., ?elongatns Mrsli., du l'.iiyss.) 2. pilosus Panz.

IlaKschild ta'nelijk lijn, verspreid (aan de zijden iets dichter) bestipiicld (de stippels zijn

diep, docb niet genaveld"); niet eenigszius jiarallele zijden, vóór de divergcerende achter-

hoeken iets uitgebogen (de achterhoeken zijn aan den top iets naar achteren gericht; de

scherpe randlijn in het midden onderbroken; met eene lijne langskiel dicht tegen den zijrand,

welke soms door de beharing weinig duidelijk in 't oog valt) en met eene zeer zwakke
middengroef; tamelijk gewelfd, bij sommige wijfjes bij uitzondering bijna zoo lang als breed,

in den regel veel langer dan breed. Dekschildeu aan de basis iets breeder dan bet halsschild,

te zamen bij het J ongeveer 2^ maal zoo lang als breed, bij bet $ iets korter; naar het

midden geleidelijk verbreed, naar bet uiteinde lang versmald; met lijne langsstrepen, waaro])

eene vrij sterke bestippeliug en vlakke, vrij dicht bestippelde, tusschenruimten. Het $ is

breeder en iets meer gewelfd dan het (?. Deze soort herinnert in habitus en kleur zeer aan

Dolopins marginatus L., doch onderscheidt zich al dadelijk doorliet lijnere, meer

verspreid bestippelde halsschild , door de dichter tegen den llauw uitgebogen zijrand staande

langskiel der achterhoeken en door het meer verlengde 2e sprietlid. Pekbruin; glanzig,

vooral op het halsschild; lijn en niet dicht, neerliggend, gcelgranw behaard. Sprieten, pooten,

de achterhoeken van het halsschild en de dekschildeu, behalve gewoonlijk de zwartachtige

naad en zijrand, geelbruin; veelal zijn de dekschildeu donkerder, elk slechts met eene licht

gekleurde laugsstreep of langsband. Ook is soms bet halsschild geelachtig, niet breed bruin-

achtig midden. Lengte 6h-yi mm. In donkere bosschen der diluviale streken en Zuid-

Liinburg, op bloeiende heesters en boomeii. Mei

—

juli; verbreid, doch niet gemeen ; ook bij

Tiel en Zoeleu . . . (? acuminatus Steph,, du Buyss.; pallidulus Redt.) 3. sobrinus Kiesw.

5 Halsschild duidelijk breeder dan lang, sterk in de breedte, eenigszius half-kogelvormig, gewelfd,

langs de zijden sterk gebogen; grof en zeer dicht bestippeld, met meer of minder duidelijke

langsgroef en met korte, eenigszius divergcerende, sterk gekielde achterhoeken. Tweede
sprietlid iets langer dan bet 3e. Lichaam tamelijk kort, gedrongen, sterk gewelfd; dof of

slechts weinig glanzig, dicht grauw, soms roestklenrig behaard; bruinzwart, bruinachtig,

zeldzamer roodbruinachtig of geelbruin; bij ab. c. badiiis Muil. de dekschildeu, pooten en

sprieten meer of minder roestrood, soms de dijen donker, de beharing roestklenrig, overigens

zwarthruin : geheel rocstgele, onuitgekleurde, exemplaren zijn als ab. c. 'ciniiamniiu-ns dn Ruyss.

beschreven. Sprieten en pooten lichter of donkerder roodbruin, de dijen veelal gebruind.

Dekschildeu sterk gewelfd, ongeveer tweemaal zoo lang als breed, achter het midden iets

verbreed, naar het uiteinde meer of ininder sterk toegespitst; met tamelijk lijne, grof

bestippelde langsstrepen en lijn bestippelde, iets dwarsrimpeligc, vlakke tussclieurnimten.

1) lii /iiid-rniiikrijk komt eene nb. c. simuldlnr du Ituyss. voor, bij welke liet seliildje, de voor- en nrlUeilioekeii. beneveos

de /ijdeii en de votirrand van bet llalsscliild ruudbruiiiaidilip /.ijn ; overijtens bet licliaain donker gekleurd.
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I'ootcn kort. Lcngce 8— 10 mm. Met linea tiis de gemeenste soort van liet genus. Vooral

in liet voorjaar op allerlei struiken en blociemle planten; ook veelal op wegen en oiuler

steeneii. De larve is o.a. scliadelijk aan graangewassen 4. obscuru» L.

Halsscliild zoo lang als, ot" iets langer dan breed, vooral bij liet i; minder sterk gewelfd;

aan de zijden niet diep bestippeld, de stippels ecliter breed en genaveld. Het ie en 3e

sprietlid bijna ot' volkomen even lang ''

6 Het midden evenals de zijden van liet balssi;liild diclit met navclstippcls bezet. De vourrand van

den clypcus, van boven gezien, nagenoeg rechtlijnig. Het 2e sprietlid zoo lang als liet 3e,

doch iets breeder en eenigszins kogelrond, vooral bij het J. Halsscbild in beide seksen langer

dan breed, eenigszins vierhoekig, bij het <? met rechte, parallcle, bij het $ met llauw alge-

ronde zijden, matig gcwcll'd; de achterhoeken weinig ol' niet divcrgecrend, met eene,sonis

zwak aangeduide, hingskiel vrij dicht langs den zijrand. Dekschilden bij het <? ongeveer

2i maal zoo lang als breed, bij bet ? iets korter; tamelijk smal, vooral bij het J achter het

muiden iets verbreed; met wxiiiig diepe, grol' bestippelde langsstrepen en vlakke, lijn en

duidelijk rimpelig bestippelde tusschcnruiinten. Het <? vertoont meer parallcle zijden, is

gelieel zwart, kort grijs of witgrijs, tamelijk grof en iets afstaande behaard; sprieten rood-

bruin, de pooten roodachtig. Er zouden ook mannetjes bekend zijn, bij welke de voor- en

achterrand van het lialsschild, liet schildje, de uiterste basaalrand der dekschilden, de dijen

en een gedeelte der schenen en der tarsen zwartbruin zijn; de sprieten (behalve de 2 of 3

eerste lecdjcs), benevens liet overige gedeelte van het lichaam roodgeel. Ook is liet J soms licht

roodgeel, behalve bet ie sprietlid, de dijen en de rand van eenige sterniten; of ook nog

het schildje en de uiterste basis der dekschilden zwanachtig. Het S is breeder, meer gewelfd,

in den regel roodachtig-gcelbruin of meer roodachtig, vooral de sterniten, die soms geelrood

zijn; beharing grijs, kort, half opgericht, ook wel eens meer zijdeachtig; sprieten roodachtig,

pooten roodgcelachtig Lengte 6J— 8 mm. 0|i grassen en vooral op bloeiende Umbelli-

fercn, |uli—Oct. Gemeen bij Vlissingen en in Zuid-I-imburg, ook bij Huisscn en Doctinchem.

5. gallicus Lac.

Het midden van het lialsschihl gewoonlijk minder grof en steeds minder dicht dan aan de

zijden, niet navelaclitig, bestippeld. De voorrand van den clypcus, van boven gezien, vrij

duidelijk uitgerand. Het 2e sprietlid bijna zoo lang als het 3e. Halsscbild zoo hing als-,

bij het i iets langer dan breed; vrij sterk gewelfd, bij het <? met tamelijk parallcle-, bij

het $ met naar voren vrij sterk afgeronde zijden; met vrij korte, iets divergeerende,

gewoonlijk duidelijk gekiclile, achterhoeken; met eenc lijne, naar voren uitgewischte,

verdiepte middellijn, soms echter met de uiterst llauwe aanduiding van ecne kielvormige

middellijn. Dekschilden ongeveer at maal zoo lang als breed, tot over het midden met

parallcle' zijden, vooral bij het ? van achteren vrij kort versmald; met lijne, vrij sterk

bestippelde langsstrepen en lijn, rimpelig bestippelde tusschcnruiinten. Lichaam matig gestrekt

,

weinig glanzig, grijs-, soms roestkleurig of geelachtig behaard; pckzwart. Dekschilden oker-

geel of geelbruin, "het uiteinde meer of minder berookt Cab. c. i-/)«rrt/o)- Redt.), of geheel oker-

geel of wel roodbruin tot pckzwart (a''- <•". /licais Meg. , nisüs Scliilsky). Zeldzamer is het

geheele lichaam 0|) de onder- en bovenzijde geelachtig. Pooten roestkleurig of geelachtig,

de dijen meestal iets gebruind; sprieten meer roodbruin. Kleine donkere exemplaren van deze

soort zouden gemakkelijk met gallicus te verwarren zijn, doch onderscheiden zich door

de hierboven genoemde kenmerken. Het ï is meer gewelfd en ploinper, de sprieten iets

korter. Lengte 7— loj mm. Op bloeiende U mbe lli fe ren , Juli—Octobcr; verbreid en op

vele plaatsen gemeen. De larve leeft in den grond aan de wortels van verschillende planten

;

volgens J'erris schadelijk aan nnïs, tabak en beetwortels.

((f blandus Geriii., J llavicornis Redt.") 6. ustulatus Scliall.

7 De afwisselende tusschenrnimten der dekschilden breeder, sterker behaard en iets dichter

bestippeld, vooral achter het midden. In grootte en habitus aan obscurus herinnerend,

doch slanker en naar achteren meer toegespitst; vrij dicht geelgrijs behaard; donkerbruin of

eenigszins geelacbtig-roodbruin, de dekschilden gewoonlijk lichter, en daarop weder de oneven

tussclienruimten gewoonlijk lichter gekleurd; onderzijde, behalve de zijden van den prothorax,

bruin, of evenals het lials'scbild meer of minder in het roestkleurig-geel overgaande. Sprieten

en pooten licht gekleurd. Halsscbild zoo breed als- of breeder dan lang, matig gewelfd;

met bijna |)arallele, zelden meer gebogen zijden; sterk en vrij dicht bcsti|)peld; gewoonlijk

met onduidelijke, slechts van achteren aangeduide, middengroef. Dekschilden achterliet midden

iets verbreed, met duidelijke stippellijnen en vlakke, veelal iets rimpelig bestippelde

tusschenruiuiten. Hij vele exemplaren is, behalve de even tusscheiiruimten, ook nog de

3e tusschenruimte "donkerder dan de overigen; ook komen exem|)laren voor bij welke de

dekschilden nagenoeg ecnkleurig zijn, en eindelijk zulkeii, welke geheel roesigecl zijn met

donkerder kop en grootendecls doiikeie onderzijde. Prosiermim gewoonlijk vóór het midden

,

in de breedte, bultig verdikt; daarv.'iór met ecu omliepen, glanzigen dwarsindruk; veelal

nog een tweeden indruk in het midden. Lengte 8J— 10 mm. Gemeen op allerlei struiken
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cii oiulcr stccneii. De larve is sciiaiielijk aan ik- uortuls v:ui VL-rschillcmic graansoorten en

ancierc grassen; ook aan de wortels van tabal;s|)lanten.

(segetis BjerU., striatns T.) 7. lineotus L,

Alle tussclienruinitcn der dekscliilden onderling gelijk en gelijkmatig bcliaard 8

8 De kiclvorinigc randlijn van liet lialsschild, nabij bet midden, op de boogte waar zij

zicb benedenwaarts buigt, iiitgcvviscbt. De kleinste soort van bet genus, welke gemakkelijk

met Adrastus te verwarren is, doch zieli gemakkelijk onderscheidt door de lijnere,

"rauwe, beharing, door het ontbreken van de langskiel in de achterlioeken van het lials-

schild én door °de niet getande klauwen. Donkerbruin of pckzwart, vrij sterk gewelfd,

glanzig; de dekscliilden gewoonlijk iets lichter, of zelfs (vooral bij het ?) gcelbniiii,

veelal met meer of minder donkeren naad- en randzoom; soms het lichaam geheel licht

"eelrood. Sprieten en pooten, alsook de voorrand en gewoonlijk de achterhoeken van het

balsschild roodgeel. Halsscbild bij het ? zoo lang als-, hij het ^ iets langer dan breed,

kussenvormig gewelfd, met tamelijk rechte zijden, van voren algerond; evenals de kop

lijn en niet zeer dicht bestippeld. Dekscliilden met tamelijk parallele zijden, bij het J

achter bet midden meer buikig veibreed; met zeer duidelijke, vrij grof bcstippelde langs-

strepen en iets rimpelig bestippeldc tusscheiirtiimtcn. Sprieten bij het S gewoon-, bij het ,?

eenigszins lijn, afstaande, donzig behaard. Lengte 4—5 mm. Zeer verbreid in de diluviale

streken en Zuid-Limburg, in beschaduwde bosschen; op vele plaatsen niet zeldzaam op

struiken en tusscben gras. Ook eenmaal bij den Haag.
(nmbrinus Germ.) 9. pallidulu» lllig.

De kiclvormige randlijn van het halsscbild niet onderbroken, over de geheele lengte door-

loooende. Deze soort herinnert iets aan obscurus in het klein; zij is matig gestrekt, ge-

welfd, donkerbruin of eenigszins zwartachtig; door de vrij dichte beharing eenigszins grauw; de

voor- en acluerrand van het balsschild meer of inindcr-, de sprieten en pooten roodaclitig-

geclbruin; de dijen veelal iets donkerder; de dekscliilden zwartachtig of pekbruin, ofwel

roodbruin of geelbruin en gewoonlijk over het midden iets berookt. Nagenoeg geheel licht

roestkleurige exemplaren vormen ab. c. nifuliis l.ac. lialsschild zoo lang als- of iets langer

dan breed, met eenigszins parallele zijden, van voren iets versmald, meer of minder ge-

welfd; evenals de kop lijn en niet zeer dicht bestippeld, glanzig; de achterlioeken vrij

scherp, recht naar achteren gericht en duidelijk gekield. Dekschilden vrij kort, slechts twee-

maal zoo lang als te zamen breed; achter het midden iets verbreed, met vrij duidelijk be-

stippeldc langsstrepen en lijn en dicht bcstippelde, iets rimpelige tiisschenruiinten. Lengte

6—7» „]„,. Verbreid en vooral niet zeldzaam in het voorjaar in gras; ook in aanspoclsel

der rivieren. De larve soms schadelijk aan de wortels van salade en andere moesplantcn.

(graminicola Redt.) K. sputator L.

14. Syuaptus Eschsch.

(Ctenonychns Steph.)

Dit gemn ondersc/ieidf zich van Agriotes door de kamvonnig gciaagde klauwen

en het zolig gelobde T,e tarslid (Fig. 74 //). Kop vrij groot ; hef voorhoofd breed, de

inplantings-groeven der sprieten vrij groot en ver iiiteenstaande. Sprieten langer dan

kop en lialsschild te zamen, nagenoeg draadvormig, het 2e lid slechts iels korter dan

de volgende leed/es. Eindlid der kaaktasters bijlvormig. Halsschild iets langer dan

breed, kussenvormig gewelfd, met tamelijk rechte, van voren afgeronde zijden ; met

scherpe , iets naar buiten gerichte achterhoeken ; de zijrandlijn buigt zich geleidelijk op

de onderzijde naar voren , tot onder de oogen in den voorrand van het halsschild. De
prosternale naden dubbel , van voren met de aanduiding van eene sprietgroef. Schildje

elliptisch. Dekschilden zeer lang gestrekt, tiaar het uiteinde geleidelijk versmald,

ongeveer driemaal zoo lang als het halsschild. Achterco.xae smal, naar binnen geleidelijk

verbreed, ffet 4e tarslid zeer klein
,
gewoon.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart of pekbruin, onuitgckleurde exemplaren roodbruin; dicht, neerliggend grauw behaard.

Sprieten en pooten roodbruiiiachtig of rocstkleurig, de tarsen lichter, lialsschild grover en

fijner dooreen bestippeld, met eene op de achterhelft duidelijke middcngroef. Dekscliilden

met duidelijke stippellijnen en zeer lijn bcstippelde tussclienruiinten. Het J is iets plomper,

naar voren en naar achteren stomper; de sprieten iets korter; bet halsscbild iets breeder,

ongeveer zoo breed als lang. Lengte y4

—

114 mm. Verbreid en niet zeldzaam, vooral langs

rivieren en beken op Sa li x-soorten, o.a op S. viminalis; ook wel op elzen en I'e tasi te s

officinalis (cinereus UI.) i. filiformls !•'.
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15. Adrastus Escfisch

Sprieten meer of minder duidelijk gezaüi^d , of eenigszins draadvormig\ het \c lid

vrij lang, liet 2e en 3^ iets korter en dunner dan de overige leedjes. Eindlid der kaak-

tasters langiuerpig-eirond , toegespitst ; dat der liptasters zwak bijlvormig. Ilalsschild

MO lang als breed, of iets breeder dan lang; tamelijk gewelfd
, fjn bestippeld ; de

achterhoeken kort en dik, hetzij recht naar achteren of iets naar buiten gericht, met

eetie lange, kielvormige langslijn, welke niet verward moet worden met de randlijn

,

die naar onderen gebogen en tegen de oogen gericht is; de basis meer naar binnen, aan

weerszijden
,
gewoonlijk met eene jneer of minder duidelijke plooi. De prosternale naden

gewoon, iets kantig verheven. Schildje lang'werpig , met stompen top. ÏDckschilden hetzij

aan de zijden geleidelijk afgerond of van af de basis naar het uiteinde gelijkmatig

versmald. Achtercoxae smal, naar binnen geleidelijk verbreed. Tarsen geivoon , het y
lid niet solig gelobd. Klauwen kamvormig gezaagd. Lichaam tamelijk glanzig , iveinig

dicht- . meestal vrij ruw behaard. De tvijfjes zijn plomper dan de mannetjes, gewoonlijk

lichter gekleurd ; de achterhoeken van het halsschild minder naar buiten gericht.

De soorten leven
,
gewoonlijk in aantal bijeen , op de bladeren van heesters en

boomen , veelal ook aan grassen en biezen in vochtige 'weiden langs oevers; ook in aan-

spoelsel der rivieren. De larven schijnen aan graswortels te leven.

Van de 7 Europeesche soorten komen 3 in Nederla7id en 2 in het aafigrenzend

gebied voor.

1 Derde sprieilid bij het $ duidelijU tweemnal-, bij het J ongeveer ij maal zoo lang als het

tweede; het tweede lid klein, knopvormig, niet langer dan breed. Sprieten van afliet 3e

lid (vooral bij het (?) sterk gezaagd; bij het 3 bet midden van bet lichaam bereikend;

zwart of bruin, zeldzamer roodbruin; de eerste twee leedjes geelachtig, zeldzamer ook nog

bet 3c geheel of gedeeltelijk of nog enkele volgende leedjes iets lichter. Achterhoeken van

het halsschild tijn gekield, "aan den binnenkant met een verheven rand; bij bet i iets meer

divergeerend dan bij het $ 2

Derde sprieilid bij bet <? duidelijk-, bij het J slechts iets langer dan het tweede: in het eerste

geval is echter bet 2e lid ruim zoo lang als breed en zijn de sprieten van afliet 4e lid zeer

zwak gezaagd en gewoonlijk geelachtig. Sprieten korter. Achterhoeken van liet balsscbikl

kort en onduidelijk gekield, aaii den binnenkant zonder verheven rand. Halsschild hoogstens

zoo lang als breed, sterk glanzig; minstens het uiteinde der achterhoeken geel of rood.

Dekschilden meer of minder half afstaande , ruw behaard 3

2 Bovenzijde tamelijk glanzig, geelachtig bebaard. Halsschild ongeveer zoo breed als lang, bij

bet J iets breeder, over de geheele oppervlakte (ook aan de basis) fijn en verspreid be-

stippeld; de voorhocken, zelden de acliterlioeken, bij zeer licht gekleurde exemplaren ook

wel de voorraiid roodachtig; zeldzaam geheel donker rüodbruinachtig. Sprieten lang, vooral

bij het <J sterk gezaagd; bij het $ breeder en langer dan bij het 5, het midden van het lichaam

bereikend; het 3c lid iets langer dan bij het S; bij bet <J zwartaclitig, de eerste twee leedjes

geel; bij het 5 soms meer roodbruin. Schedel met de llauwe aanduiding van eene langsgroef.

Dekscliilden dicht, neerliggend, lijn behaard; de tusschenruimten der lijne, docli dicht en

grof bestippelde strepen, vrij sterk, rimpelig bestipjield. Lichaam bij het grootere J met

nagenoeg parallcle zijden; hij het $, vooral naar bet uiteinde, versmald. Zwart; de dek-

scliilden met een brecden, geelachtigcn band, w'elke zich van af den schouder naar aciiteren

gewoonlijk zoodanig uitbreidt, dat de naad, een randzooni en het uiteinde zwart blijven;

soms ontbreekt de zwarte randzooni, of zijn de dekscliilden geliecl geelachtig, behalve de

zeer smalle naad. Pooten roodgeel, de dijen meestal gebruind. Lengte 4—45 mm. In vochtig

gras, <ip biezen, veelal op boomen en heesters en in aanspoelsel bij overstrooniingen;

vooral in bcrgstreken. Kenmaal een $ bij Cnijk in Noord-lirabant. Ook in U'estfalen. Ilelgische

exemplaren die ik zag, waren verkeerd gedetermineerd en behooren tot pa Hens en naiius.

(pnsilhis F., $ laccrtosus Kr. 1)) i. limbatus I".

Bovenzijde sterk glanzig, bruin beliaarii. Halsschild bij het $ smaller en meer gewei ld dan

bij het S, zeer lijn bestippeld; aan de basis nagenoeg onbcstippeld, glad. Sprieten korter

en zwakker gezaagd. Schedel zonder groef. Dekscliilden met meer ruwe, half opgerichte

beharing; de tusschenruimten der snepen nauwelijks zichtbaar bestippeld. Zwart; de dek-

1) Volpens h'.iïm. linttrr is A. larerlosus Kr. liet wljfjf van linibatus F. Het uit Cuijk vermelde exeni]<litur ln'nnt-

wofjrdt volltitnieii aan de )K-selirijvtii((, 4-n is door de lenjtle van hel 2e en 3e sprieilid gemakkelijk \an pa Hens F. Ie

uiidersclieideu. A. lacertoaus is uuk in de llijnpruv. liij Oefeld gevangen.
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scliililcii pckbniin Qi'nirhiiis Scliilsky), gewoonlijk met ccnc kleine, veelal iets uitvloeiende,

geelbruine -.clioiulervlck. Pootcn roodgeel, de dijen veelal iets gebrnind. Overigens als li m-

batiis. Volgens dii Biiyssoii ccnc varieceit van limbatus. Lengte van 4—5 nnn. Vooral in

bcrïstreken. terzelfder plaatse als limbatus. Niet inlandscli. In Westfalcn en bij Elberlcld.
^ (axillaris Er.) O

", Dckscbilden geheel geelachtig, of donker en minstens met ccnc gele schondcrvlck. Bovenzijde

geel behaard 4

Dckschilden, evenals de gelicele bovenzijde donker gekleurd, zwart of donkerbruin. Licliaani

zwart, de bovenzijde bruin behaard. S|)rictcn bij het g zvvartacbtig of donkerbruin, de

eerste twee leedjes, of nog de basis van het je, geel; bij het ? meer roodbruin, de

eerste 2 of 3 leedjes gewoonlijk gcclaclnig. Aclncrhockcn van het halsschild in den

regel roodachtig; de pooten geel of alleen de dijen gebruind. Halsschild glanziger dan

de dckschilden, verspreid en tamelijk lijn-, op de zijden grover en dichter bestippcld;

bij het S iets smaller dan bij het S; in de achterhoeken lang, doch niet duidelijk gekieUI.

Dckschilden over den naad iets neergedrukt, in de eerste helft met nagenoeg parallele zijden ,

achter het midden, vooral bij het J, afgerond; met weinig diepe, doch grof bestippelde

strepen, en verspreid, eenigszins rimpelig bestippcldc tnsschenruinuen. Lengte 3—3; mm. In siib-

alpine streken, zelden in het vlakke land; op Marrubiuni vulgare. Juni, Juli. Niet in-

landsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf, naar het schijnt ook bij Brussel.

(?montanus Scop., du Buyss.; .? minutus Oliv.) (lui mi lis Er.)

4 Sprieten ecnklenrig bleekgeel of roodgeel; het 2e lid gestrekt, bij het J even lang-, bij het

g bijna even lang als het 3c. Halsschild zeer lijn, verspreid besti|)peld. Dckschilden geheel

okergeel, veelal met donke'rder naad en zijrand; of zwart met eene brccde, gele langsvlek

van af den schouder tot over het midden (ab. c. laleralis Er.). Deze soort is grooter en

plomper dan nanus; glanzig, vooral het halsschild; zwart of donkerbruin. Halsschild met

geelachtige voor- en achterhoeken, of voor- en aciiterrand. Pootcn lichtgeel, zelden roest-

kleurig. Dckschilden bij liet S breeder en de zijden meer afgerond dan bij het g, vrij

sterk gewelfd; met weinig diepe, doch grof bestippcldc strepen en fijn, zeer verspreid

bestippcldc tusschcnruimten. Lengte 4—5 mm. Gemeen langs oevers van rivieren en beken,

op elzen. Mei—Oct.; zeldzamer in de zecprovinciën.

(? nitidulus Marsh., du Buyss.; limbatus Er., pusillus Herbst) 2. pallens F.

.Sprieten zwartachtig of gebruind, met gele wortelleedjes; het 2e lid gestrekt, altijd duidelijk

korter dan het 3e, vooral bij het $. Halsschild lijn en dichter bestippcld. Dekscbilden

donker; met lange, uitvloeiende, meer of minder ver reikende, gele schoudervlek; zelden

geheel geel. Deze soort is doorgaans veel kleiner dan pa Hens; het lichaam is, in beide

seksen, naar achteren meer versmald; glanzig zwart. Halsschild aan voor- en soms ook

aan de achterhoeken, of ook wel een smalle zoom aan den voorrand, roodachtig.

Sprieten geelachtig. Oiuiitgckleurde exemplaren zijn, behalve het achtergedeclte van den

kop en het midden van het halsschild, geheel roodgeclachtig. Overigens als pa Hens
en wellicht daarvan een kleine vorm. Lengte 3;—4 mm. Van Mei -Augustus zeer gemeen

in Zuid-Limburg, in gras langs beken, ook op elzen, biezen, brandnetels en bloeiende (<?)

hop. Ook bij Den Haag, Vlissingcn en Arnhem.

'C?rachifer Fourcr., du Buyss.; <? pusillus Er., ? luteipcnnis Er.) 3. nanus Herbst.

IH. Tribus Campvlini.

16. Campylus Fisch.

(Denticollis Piller, Lepturoidcs Herbst)

Kop groot, ver uit hd halsschild uitstekende, achter de oogen in een korten hals

versmald; van voren uitgehold; het voorhoofd met scherpkantig opgerichten voorrand,

welke over de bovenlip reikt ; de clypeus steil afvallend. Sprieten lang, meer of minder

duidelijk gezaagd ; of tvel de leedjes, van af het y, naar binnen aan hel uiteinde (^vooral

bij het i) van een smal, takvormig aanhangsel voorzien, daardoor lang gekamd;

het ie lid matig verlengd, iets gebogen, het ze altijd klein, knopvormig. Oogen

groot . sterk uitpuilend, van den voorrand van het halsschild vertvijderd. Halsschild

'klein, zoo breed als lang of iets langer ; naar voren iets versmald, met tot aan den

voorrand reikenden scherpen zijrand; met spitse, naar buiten gerichte, of in haakvormige

doornen uitgetrokken , achterhoeken en met eene diepe middengroef. Frostemum met eene

kleine, doch duidelijke kitiplaat, de kin met de overige tnonddeelen geheel onbedekt latend

;

1) Een ünjuUl gedelcrmineerd eieinplaar uil deu Haag is palleiis F. ab. c. latcraha Er.
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tussclun de dicht aaneensiaandc voorcoxae sterk versmalden in een vrij zwakken borststekel

verlengd. Meso- en metasternum tusschen de middelcoxae smal toegespitst. Schildje rond-

achtig of eenigszins oi>aal. Dekschilden minstens driemaal zoo lang als te zamen breed

,

breeder dan het halsschild ; bij het S met nagenoeg parallele zijden , bij het j achter

het midden iets verbreed; met breede epipleiiren. J/et S met een meer ofminder duidelijk

6e sterniet. Pooten vrij lang en slank ; de voorcoxae duidelijk uitpuilend; de achtercoxae

geleidelijk, doch zeer sterk versmald. 'Jarsen slank \), het ie lid der achtertarsen

nagenoeg zoo lang als de volgende twee leedjes te zamen. Klauwen gewoon. De achter-

vleugels naderen door de nervatuur zeer tot die der Thel ep hor idae.

Bij de soorten van dit genus is het springvermogen weinig ont'wikkeld. Zij leven

op struiken en heesters, de larven achter boomschors.

De larve van C linearis is door Chapuis en Candèze , SchiiJdte en Beling, de

pop door Beling; de larve en pop van rubens door Beling beschreven.

Van de 4 Ruropeesche soorten komen i in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

Eindlid der kaaktasters lang, zeer scliuin afgcsiompt, nauwelijks hijlvorinig. De zijrand van

liet lialsscliild nabij de aclitcrlioekcn en aditer de afgeronde, dücli duidelijk iiirstekcndc

vuorlioeken, duidelijk uitgebogen. De schijf van liet halsschild met een dwarsiiulruk aan de

basis; aan weerszijden daarvóór met een ondiepen, ronden indruk. De tnsscliciiniimien der

stippellijnen op de dekschilden grof dwarsriin|)elig, de afwisselenden iets verheven. Sprieten

bij het i lang gekamd, hij liet S diep, S|iits gezaagd. Lichaam zwart, lialsscliild en dek-

schilden steenrood; liet halsschild gewoonlijk iets donkerder rood, de dckseliildcn veelal

meer geelaclitig-rood. S|iriclen en pooten zwart of pckhniin , de gewrichten der pooten en de

tarsen lichter. Het 5e stemlet, vooral bij het <?, geel gezoomd. Lengte iij — 13! mm. Niet

inlandsch. In de Rijnprov. bij Elberlcld, ook bij Hamburg frubens PilleiO.

liindlid der kaaktasiers kort, duidelijk bijlvormig. Ue zijrand van het halsschild alleen nabij

de achterhoeken duidelijk uitgebogen, de voorlioekcn volkomen afgerond; de scliijf van het

halsschild, vóór den dwarsiiulruk', aan weerszijden gewelfd. Alle tussclicnruimten der grove

stippelrijen op de dekschilden gelijk, dwarsrinipelig. Sprieten bij het g scherp-, bij het $

minder scherp gezaagd. Kop, behalve het voorste, uitgeholde gedeelte van het voorhoofd,

of slechts de roode voorrand, zwart; zeldzamer geheel rood. Halsschild rood, op het

midden veelal zwart gevlekt; zelden, belialvc (J') de gele achtcrlioekcn , pckzwart of pek-

bruin. Schildje zwart, zeldzamer geclaclitig. Dekschilden bij het ^ in den regel geel (/rv«M F.),

of geel met zwarten naad en zwartachtige randstrcep (ab. c. marginatiis F.), zelden geliccl

zwart (mij onbekend); bij het 5 zwart met gelen randzooin (w«o/«t7rtjL.), zeldzamer geheel

geel. Sprictwortel en pooten geel of roodgeel, de dijen veelal meer of minder zwartachtig;

bij de lichtst gekleurde exemplaren zijn de sprieten geheel geel. Onderzijde, behalve het uiteinde

van het achterlijf, meer of minder zwartachtig. Lengte SJ—ii} mm. Verbreid en op sommige

plaatsen niet zeldzaam op struiken !• linearis L.

Sub-orde VIII. MALACODERMATA.

XLIX. Familie DASCILLIDAE.

Eene zeer kleine familie welke groote verwant.scliap vertoont met de Cyphonidae; ook

nadert zij tot de Elatcridae en zelfs door de larve tot de Lainellicorn ia. — Lichaam clli|nisch,

tamelijk gewelfd, met vrij stevig luiidskelet. — Ko]) veel kleiner dan het halsschild, daarin weinig

teruggetrokken; de clypeus tamelijk breed, door eene dwar.sgroef van het voorhoofd gescheiden. —
Sprieten ii-lcdig. nagenoeg draadvormig CFig. 76 1)2), vóóraan op het voorhoofd, nabij den binnen-

rand der oogen "ingeplant. — Bovenlip iluidelijk. Voorkaken krachtig ontwikkeld, eenigszins sikkelvcjrniig

gebogen en tamelijk ver uitstekend. Achterkaken met twee meer of minder vliezige, ingesneden

iobben. Tong vliezig, sterk ontwikkeld en gewoonlijk in 4 of 2 behaarde slippen verdeeld. — Hal.s-

scliild kort, eenigszins half-cirkelvormig, sclicr|) gerand. — Dekschilden het achterlijf, tot over de

randen der sterniten, omsluitend. — De achtervlengels komen in hoofdzaak met die der Bn iircst id ae

(Bnp rest is) overeen; de eindcel van de vena scapularis is driehoekig, de achterste terugloo|ieiide

ader nagenoeg tot aan de vleiigclbasis verlengd, en het topgedeclte in de rust, evenals bij de Ca ra boidea,

1| Bij de in hel Nuorden levende C. borealis I'ayk. hel 3e en ie larslid ccnigseiDs Iiartvünnig.

2) Uij hel in Italil' vuorkumende genus Pscu dodael; lUb Haoipc gezaagd.
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trortiaittiniis

overdwars geplooid.—Prostenium vóór de voor-

coxae duidelijk ontwikkeld. - Voorcoxac in de

breedte geplaatst, aaii de liiniicnzijde eenigs-

zins iiit|)uileiid, met duidelijk iii 't oog vnlleiule

trocliantinen; slechts door ecue smalle voort-

zetting van liet prostenuim gesclieiden. Meta-

stcrnum met sterk verlireede epistcrnen (Fig.

76 I). Aclitercoxae met naar binnen plotseling,

doch slechts weinig, vcrbreedc dekstukken over

de dijbasis. — Acliterlijf in beide seksen met 5

sternitcn. — Schenen op de buitenzijde niet ge-

groeid en daardoor niet van twee langsribben

voorzien zooals bij de Cyphonidac; de eind-

sporen tamelijk klein. Tarsen 5-ledig,het 2e tot 4c

lid met lobvormigc aanhangsels op de onderzijde

("Fig. 7Ö II). Bij het <? bestaat het copulatie-

orgaan uit twee breede, liaakvormig gebogen

zijstukken, welke twecpuntig uitloopendc klep-

pen omsluiten, waartusschen eene cirkelvormige

opening waaruit de tbrceps te voorschijn komt.

De larven leven in den grond aan plan-

teuwortels; de kevers op bloemen en heesters.

De larve van Dascillus cervinns L.

herinnert eenigszins aan die der Lam e Ui-

co rn ia, doch is niet gekromd, maar rechten

bovendien kort en afgeplat; op de bovenzijde

met enkele, regelmatig verdeelde, zeer lange,

opgerichte haren bezet. Kop zeer groot, eenigs-

zins vertikaal geplaatst, zonder ocellen, met

verdikte bovenlip en uitstekende, iets gebogen,

aan den binnenrand 2-taudige voorkaken. Achterkakcn met twee, aan den top haakvormig gekromde,

lobben, van welke de binnenste gespleten is. Kaaktasters ,^-ledig. Kin en tong slechts door een

indruk gescheiden , te zamen een vierlioekig geheel vormend, waaraan de 2-ledige tasters zitten. Sprieten 4-

ledig. Negen onderling gelijke borst- en aclucrlijfsringeu , welke op de rugzijde elk met eene zeer korte

hoornplaat bedekt zijn, behalve op den laatsten ring, welke zoo lang is als de twee vooral'gaanden

te zanicu en aan het uiteinde twee divcrgeerende borsiclharen draagt. Pooten vrij lang; de tarsen tot

een gewonen, weinig ontwikkelden klauw gereduceerd.

Van deze familie zijn slechts twee genera in Europa vertegenwoordigd; daarvan komt i in

Nederland voor.

1. Dascillus Latr. (Fig. 76).

l.K 7i; n^iMiiiu

I, (iiul.rnid.'.

L-erv i II us L.

II. A.lil.Tlars.

Orip.

(A topa Payk.)

Sprieten na.s^enoeg draadvormis , het ie lid klein. Bovenlip eenigszins halfcirkel-

vormig afgerond. Voorkaken uitstekend, sikkclvormig gebogen, aan de binnenzijde

uitgehold; de hovenrand achter het uiteinde, in een tandje verbreed. Achterkaken twee-

lobbig , de buitenlob gespleten , de binnenlob toegespitst; beiden, aan het uiteinde sterk

behaard. Kaaktasters \-ledig , het 2e en 4e lid even lang, het 4e aan den top scheef

a/gerond. Kin zeer kort en breed, naar voren versmald. Tong vliezig , in vier behaarde

slippen gedeeld. Liptasters i-ledig , de slippen der tong nauwelijks overschrijdend ; het

eindlid langer dan de overige leedjcs , aan den top scheef afgerond. Lichaam elliptisch,

tamelijk gewelfd. Kop veel smaller dan het halsschild. JPalsschild aan de basis tioceniaal

zoo breed als lang, naar voren duidelijk versmald; met afgeronde, tamelijk breed ge-

rande zijden. Schildje stomp driehoekig!;. Dekschilden slechts iets breeder dan het hals-

schild, bij het f met tamelijk parallcle , bij het breedere ? met achter het midden

verbreede dekschilden. Co.xae tot het inleggen der dijen van achteren uitgehold. Dijen

tegen den buitenrand der trochaniers ingeplant. De eerste 3 tarsleedjes hartvormig, het

ie en 3e en vooral het 4e lid up de onderzijde met lobvormige aanhangsels. Klauwen gewoon.

Van de 3 Europecsche soorten komt i in Nederland voor.

Lichaam overal dicht gcelgrauw of grauw behaard en dicht bestippeld; op de dekschilden niet

onregelmatige, grover bcstippelde hingsrijen, waartusschen (vooral bij het $') zeer llanwe.
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verheven laiigsstrcpen. Halsseliild aan de tosis tweemaal uitgcrand, niet rcclitc of ccnigszins

stompe aclitcrlioeken. Het smallere g (^ciiicrcus L.) is meer of niiniier briihizwart; ile

sprieten ovcrsclirijdcn eenigszins het midden van liet lichaam; het laatste stcrniet aan

het uiteinde afgerond. Met brcederc 5 is geclachtig-roodbniin; kop, lialsschild en onderzijde

meer of minder gebruind; sprieten iets korter dan het halve lichaam, evenals de pooten
gcelacbtig-roodbruin; het laatste stemlet roodaclitig, aan het uiteinde Haiiw uitgcrand. Kr
zouden ook liclit gekleurde mannetjes en donker gekleurde wijfjes bekend zijn. I.engte

pi — \o\ mm. Tegen den zomer op jonge boonien en heesters, op Corylus en in grasvelden op
U m be 1 li fe re n. Zeer zeldzaam; uitsluitend hij Tiel, Ede en aan de Grebbe, in Juni, gevangen.
In België zeer verbreid in het kalkgebied (Engihoul, Yvoir, Louette St. Pierre, llastièrc

enz,; ook in de Rijnprov. bij Aken. De larve, welke door /ir(c/»'on en ^owrg'ïo/i beschreven
is, leeft in den grond, waar zij vermoedelijk aan wortels knaagt 1. cervinus

L. Familie CYPHONIDAE.

Deze familie wordt gevormd dour tamelijk kleine kevers, wier chitineskclei veelal dun en
teeder, doch vaster en zelden zoo dun vliezig is als bij de meeste The lephori dae, waaraan zij

in vele opzichten verwant zijn. - Lichaam langer of koncr eirond, langwerpig-ovaal , eenigszins

rondachtig of omgekeerd eirond; gewoonlijk meer
of minder gewelfd en naar verhouding brccder dan

bij de volgende drie familiën. — Kop afbellend of

neergebogen, tot aan den achterrand deroogenin
het lialsschild teruggetrokken. - S|iricten op bet

voorhoofd, vói^r den voorrand der oogen, ingeplant;

li-ledig, draadvormig of (vooral bij het (?)nieer

of minder scherp gezaagd; het ie lid veelal ver-

dikt, bij Pri o n ocy p hon oorvormig verbreed
(Fig. 77 I); het 2e lid in den regel, het 3e niet

zelden klein of zelfs zeer klein , rondachtig of
ovaal; het 4e veelal merkbaar verlengd. — Bovenlip
verbreed, hoorn-of perkanientachtig. Voorkaken tec-

der, gewoonlijk niet uitstekend, mecMal door de

bovenlip bedekt, hetzij sikkelvormig met scherpen
top en al of niet getanden binnenrand (II e 1 od es,

Cyphon), hetzij kort en stomp drieluiekig (II y-

drocyphon, Scirtes), of nagenoeg recht en

scherp (Microcara). Acbtcrkaken met twee
vliezige of perkamentachtige, naar het uiteinde

bcwimperde lobben. Kin vierhoekig, aan de basis

gewoonlijk verbreed, van voren afgeknot. Tong
vliezig, bij Eubria in eenigc behaarde sliiipen

gedeeld. Kaaktasters duidelijk 4-ledig; het eindlid

gewoonlijk afgeknot; bij Eubria het iclidrudi
mentair, het 4e zwak bijlvormig met 3 fijne

staafjes op het topvlak. i^iptasters 3-ledig, bij

Eubria het afgeknotte eiudvlak van bet eindlid

eveneens met fijne staafjes bezet; bij Helodes,
Microcara en Prionocyphon bet eindlid

loodrecht op de lengteas van het voorlaatste iuge-
ypliuir scrriciiniis Mull. Orig. ])lant (Fig. 77 H). — Halsschild gewoonlijk zeer
iiiiiiuia L. Naar lliniiijrms. vccl hrccdcr dan lang, naar voren versmald, met

Koar J nniimhiuhtr. de aan weerszijden uitgcrande basis dicht tegen
de dekschilden aangesloten, met den uitgebogen

voorrand een groot deel van liet achterhoofd, of zelfs (van boven gezien) den gcbeelen kop bijna
bedekkend, met scherpkantige zijden.

liij den vleugel van Helodes (Fig. 77 III) is, volgens ^. /i£v//<;«itf6-//<^r, de eindcel van de vena
scapularis groot, onregelmatig vijfhoekig, de acliterste terugloopende ader kort; verder is de inge-
sloten cel der vcna inierno-niedia naar de vleugelhasis verschoven, de vcna cubiialis uit 3 afzonderlijke
takken gevormd, van welke de langste uit de genoemde cel ontspringt. De achterste tak der vcna
analis is sterk gehogen. Bij Sciries zijn de venac cubitalis, interno-mcdia en aiialis tamelijk geredu-
ceerd. Overigens komt de vlcugelbouw met die der Dasci 1 1 id ea, alsook eenigermate met die der
Bnprestidae overeen. — De vleugel van Microcara testacea L. (livida F.) is, volgens Roi;cr,
iets zwartaehtig gekleurd met onregelmatige, donkere |)ignientvlekken, waardoor zij een zeer eigenaardig
voorkomen heeft, zooals slechts zelden wordt waargenomen. Het basale gedeelte der area extcrno-media
is zeer groot, doordat de vena extcrno-media den vleugel nagenoeg diagonaal doorsnijdt; de terug-

'ii:. 77. 1, Sj.rii'l %aii rrionot

II. I.ijita.NliT vaii Hcludej

III. VlfiiK'-l van Hclodci miniita
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luopciulc ailcrs daarin zeer kort, ccnc ilwarsvcrbiiuiing tiissclieii beiden ontlircl;encl. He vcna intcrno-mcciia

ongeilccKl, vi'ic'ir Aq/.q in de area interno-media cene gewone hijader, niet welke /.ij door een sdicevcn

dwarstaU verbonden is; zoo ooU de anale bijadcr gewoon en nabij de basis door een korten dwarstaU

mei de liool'dader verbonden. Aan den aciuerrand met een klein basaal-lobje. - Prosterniim vóór de

voorcoxac tot eenc dinnie strook gereduceerd, behalve bij llnbria waar liet tamelijk breed is.

ICpiiiiercn van den metatborax slechts bij tiitzondering zichtbaar ("En b r ia). — Acbterlijlin beide .seksen

met 5 stcrniten. — Voorcoxae kegelvormig uitstekend, gewoonlijk groot, met weinig in 't oog vallende

troeliantiiien; door eene smalle" voortzetting van bet prosiernum gescheiden, zoo ook van achteren

door eenc dergelijke voortzetting van het mesosterniim. De gewricluslioltcu der voorcoxae bijzonder

groot, naar achteren en naar binnen wijd geopend, zoodat de coxae, evenals bij de meeste overige

Slalacoderma ta, niet zoo bijzonder ' vast in het luiidskelet ingesloten zijn, doch veel meer door

de S])iergroe|)cn in dien stand gehouden worden. Achtercoxae breed, elkaar aanrakend en tot aan de

cpipleiiren der dekschildeii reikend; bij Scirtes van binnen tot vierhoekige dijplaten verbreed, of

wel naar binnen plotseling verbreed en kegelvormig naar achteren uitstekend; hare dij|)latcn naar

buiten plotseling versmald. Achterdijen bij Scirtes opgeblazen, tot springen geschikt. Schenen aan

den buitenrand gegroeid; de eiiuls|iorcn van verschillende lengte, die der aciitcrschenen soms buiten-

gewoon lang (Scirtes). Alle tarsen 5-ledig, het 4e lid verbreed en duidelijk tweelobbig, zeldzamer

(Eubria) gewoon, altijd grooter dan het 3e. Klauwen gewoon, bij Eubria ^ i) aan den top

gespleten. — De soorten" leven hoofdzakelijk langs oevers, o]i allerlei planten.

De larven der Cyphonidae leven grootcndccis in staand, enkelen uitsluitend in stroomend

water, waar zij aan steenen of aan de oppervlakte tnsschcn allerlei plantendeeleu en kroos voort-

kruipcn. Zij bezitten sleclns één paar stigmata, welke zich aan den voorlaatstcn acliterlijfsring bevindt,

liovendien 'vertoont het uiteinde van het achterlijf lijne tracheeen-kieuwen. De beide hoofdtakken van

bet tracheeëu-stelsel zijn buitengewoon sterk blaasv(/rmig. Door de twee stigmata ademen zij aan de

0|)pcrvlakte, terwijl zij' steeds eenc luchtbel, evenals bij Gyrinus, met zich medevoeren. De tracheecu-

kicnwen schijnen "alleen dan te finictionceren , wanneer de larve gedwongen is langeren tijd onder-

gedompeld te blijven 2). De larve van Helodes minnta, welke iets aaneen Lepisraa of Silplia-

larve doet denken, is langwerpig-eirond , naar achteren geleidelijk versmald, op de bovenzijde matig

gewelfd, grauwzwart; met eeuigszins lederachtig huidskelet, waarop korte, stijve liaren; de ringen

scbildvormig verbreed, die van den thorax iets langer dan de 8 abdominale ringen (de anale ring

niet mcdegcrekend). Kop breed, aan weerszijden, achter de inplanting der sprieten, met een groepje

van 3 ocellen. Sprieten borstelvormig, zoo lang als i van de lichaamslengte, uit 34 leedjes bestaande,

van welke de eerste twee veel grooter zijn dan de volgenden. Bovenlip groot, vooruitstekend. Voor-

kaken klein, iets gebogen, aan de basis met een dwarsgeribd kanwvlak. Achterkaken tweelobbig;

de bnitenlob klein, dun en spits; de biuueulob groot, breed, aan den top licwiniperd. Kaaktasters

4-ledig, het ie lid zeer klein. Kin zeer groot, nagenoeg de geheele onderzijde van den kop bedekkend.

Liptasters met twee bijna gelijke leedjes. Pooten vrij kort; de dijen en schenen gedoomd; tarsen uit

^c'n enkel klauwvormig lid bestaande, met een tandje in het midden. Uiteinde van het achterlijf met

7, in een halven cirkel geplaatste, tracheeën-kieuweu 3).

Overziclit der Tribus.

Het 4e tarslid verbreed en duidelijk tweelobbig. Prosiernum vóór de tegen elkaar stootende

voorcoxae tot eeno zeer korte, vertikale, kantlijn gereduceerd. Epiineren van den meta-

tborax niet zichtbaar. Kaaktasters duidelijk 4-ledig, het ie lid weinig korter dan het ie,

het 4e gewoon. Dekscbilden ongestreept, soms met geringe sporen van langsribben.

1. Gyphonini.

liet 4e tarslid gewoon, niet tweelobbig; de tarsen dun. Prosternnm vóór de niet tegen elkaar

sto<itende voorcoxae horizontaal. Epimeren van den metatborax duidelijk zichtbaar. Kaak-

tasters schijnbaar 3-ledig, daar het ie lid rudimentair is; het 4e zwak bijlviirmig, met drie

lijne staafjes op bet topvlak. Dekschildcn bij de cenige Europeesche soort met die|)e langs-^

"roeven '!• Eubriini.

I. Tribus C V P II o N 1 N I.

I Acluerdijeu weinig of niet verdikt, niet tot springen geschikt. Schenen met korte eindsporen . a

AchterJijcn sterk opgeblazen, tot springen geschikt. Schenen met lange eindsporen. De achter-

coxae van binnen tot vierhoekige dijplaten verbreed. Het ie lid der acluertarsen langer ilan

de volgende leedjes te zamcn. Het eindlid der kaaktasters iets langer dan bet 3c lid. Eicbaam

zeer kort ovaal, eenig.szins roudachtig 6. Scirtes.

t) ll.ik hij hn Ain.'nli»:ii>Mai.' iir-niis I' I i 1 .1 il :m' I y I :i IMi|<.

i) De larve vaii den in Noord -AmiM-ika levi'ijdi'ii 1' r i o 11 o cv pli o 11 d i sto i de u s Sjy zeiirll oiidir livl iweiiiiiieii uil di'.inale

opening een bundel lijne draden uil, van de lengte viin vier aeluerli)tbnngen.

3) Tniinihr vernn-ldt dal deje larve n paar iliprnata In-efl, vai; welke inn Ie paar, up den |)rolliorax, pruoler i.s dan de

overigen.
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2 Atlucrciixac naar binnen plotseling vcrbrccil en Ucgclvormig naar acincrcn nitsickcnd, liarc dij-

|)latcn naar buiten plotseling versmald, üinilliii der lipiasters loodrcclu op de lengteas van

het voorlaatste ingeplant (l'ig. 77 10. Ivindlid der Uaaktasters minstens zoo lang als het voor-

laatste, liet laatste lid der aciuertarsen weinig langer dan liet voorlaatste. Sprieten draadvorniig,

het 2e lid niet oorvormig verbreed i

Acbtcrcoxac naar binnen iets verbreed, niet Uegelvonnig uitstekend; hare dij])laten naar bnitcn

geleidelijk versmald 4

3 liet eerste lid der achtertarsen langer dan de volgende leedjes te zanten; de eerste twee lecdjes

aan liet uiteinde naar binnen tandvurmig uitgetrokken, liet 3e sprietlid korter dan liet ie.

1. Helodes.

Het eerste lid der aciuertarsen korter dan de volgende leedjes te zanien; alle leedjes aan liet

uiteinde gewoon. Het 3e sprietlid iets langer dan het 2e 2- Microcara.

4 Sprieten draadvormig, het ie lid niet oorvormig verbreed. Het eindlid der lipiasters op den

top van het voorlaatste ingeplant. Het ie lid der achtertarsen korter dan de volgende

leedjes te zamcn 5

Sprieten bij het i scherp-, bij het $ stcnnp gezaagd (.Fig. 77 1); het ie lid oorvormig ver-

breed, hét 2e en 3e klein. Liptasters als bij Helodes en Microcara; het eindlid loodrecht

op de lengteas van het voorlaatste ingeplant. Het ic lid der r.ehteriarsen zoo lang als de

volgende leedjes te zamen, het laatste weinig langer dan het 4e. Het eindlid der kaaktasters

zoo lang als het voorlaatste lid 5- Prionocyphon.

5 Het eindlid der kaaktasters minstens zoo lang als het voorlaatste lid. Het laatste lid der aciuer-

tarsen weinig langer dan het 4e. Het 2e sprietlid kleiner dan het ic. Halsschild matig ge-

bogen 3- Cyphon.

Het eindlid der kaaktasters zeer kort kegelvormig. Het laatste lid der aciuertarsen zoo lang

als de voorafgaande 3 lecdjes te zamen. Het 2e sprietlid nauwelijks kleiner dan het ic.

Halsschild aan de zijden sterk afwaarts gebogen, veel smaller dan de deksiliilden.

4. HydrocyphoD.

11. Tribus R u n 11 1 i N i.

lievat slechts het genus (;iii''"'ia.J

1. 'rrihiis C V I' 11 o N I N 1.

1. Helodes Lutr.

Lichaam laiii^werpig-ovaal , wciiii;^ gewelfd Kop klein, naar onderen ^^erich/.

Sprieten draadvormig, veel langer dan het halve lichaam, het T,e lid korter dan het 2e.

Bovenlip tweemaal zoo breed als lang , van voren Jlainv uitgebogen , bijna recht afye-

sneden. Voorkaken sikkelvormig , met scherpen top, aan den binnenrand ongctand, nabij

de basis bewimpcrd. Achterkaken met twee korte , smalle ,
behaarde

,
perkamentachtige

lobben, welke nauwelijks het \e tasterlid overschrijden. Kaaktasters draadvormig,

\- ledig, het 2e lid het langst, hei eindlid minstens zoo lang als het voorafgaande.

Onderlip met breed vierhoekige , naar voren sterk versmalde kin en vliezi.ife , van voren

af^eknotte, aan de basis versmalde tong. Liptasters ^-ledig; het cylindcrvormige eindlid

loodrecht op de lengteas van het 2e ingeplant {Fig. 77 //). Halsschild meer dan tivcc-

maal zoo breed als lang, meer of minder halfcirkelvormig. Schildje driehoekig. Dek-

sckilden iets breeder dan het halsschild. Achterco.xae naar binnen plotseling verbreed en

kegelvormig naar achteren uitstekend; hare dijplaten naar buiten plotseling versmald.

liet IC lid der achtertarsen langer dan de volgende leedjes te zamen; de eerste hvec

leedjes aan het uiteinde naar binnen tandvormig uitgetrokken; het laatste lid klein en

dik, -weinig langer dan het voorlaatste, tweelobbige lid. Klauwen gewoon. Het S is

slanker, met iets langere, krachtiger en gewoonlijk met afstaande haartjes bezette,

viltige sprieten ; ook is het laatste stcrniet aan het uiteinde uitgerand; dikwerf treden

nog de hoornachtige penisscheeden als tangvormige organen te voorschijn.

De soorten van dit genus leven , vooral langs oevers , op allerlei planten. De larven

vooral in stroomend ivatcr van beekjes , onder steenen , doch verlaten 's avonds het water
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om op -loaterplanten voedsel te zoeken. MerhvaartU}:: is Jf a<h-mhaliti:^ bij de larve;

zij stijgt , hetzij la7igs een gedeeltelijk oiidt-rgedompclden steen of langs een stengel tot

aan de oppervlakte, keert zich alsdan om met het uiteinde van het achterlijf omhoog,

om zoodoende hij het wederom indompelen ecne luchtbel aan den anus mede te voeren.

De metamorphose heeft in het voorjaar plaats , buiten het water , meestal onder stcencn

langs den oever.

De larve van II. minuta is door Chapuis en Candcze , 'Journier en Bourgeois,

die van marginata door Tournier en Kolph beschreven.

Van de "14 F.uropcesche soorten komen i /// AWcrland en i in het aangrenzend

gebied voor.

Derde sprictlid zeer kort, koner dnii de lielfi van het tweede. Roodgeel, tiniielijk glanzig;

de Uo|) zelden gcliriiind; sprieten van al' liet 4e lid zwartaelitig. Deksehildcn veelal naar liet

uiteinde meer ol' minder donker gekleurd. Ilalsschild lijn en matig diclit be.stippeld; langs

den voor- en zijrand vlak uitgebreid en gootvorniig uitgehold; de acluerrand aan weers-

zijden diep iiitgerand en ingegroefd. Dcksehilden vrij dicht en tamelijlc krachtig bestippeld,

lijn en zeer dicht neerliggend behaard; ongeveer viermaal zoo lang als het lialssehild; veelal

met de zeer flauwe, oifdtiidelijkc aanduiding van laugsribbeu, bij het i met minder alge-

ronde zijden dan bij het ?. Onderzijde geheel of slechts gedeeltelijk zwartachtig. Sommige

exemplaren zijn geheel geel en de siirieten weinig of niet naar het uiteinde gebruind

(ab. c. testacea Schilsky), deze herinneren aan Microcara testacea; ofwel om het

schildje, een meer of njiiidcr breede band over den naad en eene grooie topvlek zwartachtig

Qih. c. laeta Panz.) i). liij liet meer gestrekte $ is het laatste sterniet driehoekig nitgerand;

viV^r de uitranding met een scherp begrensd groefje. Lengte 3; -54 mm. Langs beekoevers

op allerlei planten, als: bloeiende Scirpns en grassen. Gemeen in de grensprovincien

,

zeldzamer in de zeeprovincicn (pallida F., melanura F.) i. minuta L.

Derde s|)rietlid naar verhouding langer, minstens de halve lengte van het 2C lid bereikend.

Geelachtig, behaard; de kop^ het midden van liet lialssehild, het schildje, de naad en de

zijrand der dekschilden zwartachtig. Sprieten brninzwart; het uiteinde van het eerste lid,

het gelicelc 2e en 3e lid en de basis van het 4e geelachtig, lialssehild over het midden

dichter bcstipiield dan bij minuta, van voren minder sterk afgerond, de voor- en zijrand

minder duidelijk vlak uitgebreid en bijna niet gootvorniig uitgehold, daardoor minder opgericht.

Dekschilden vrij sterk en dicht bestippeld, met de zeer llanwe aandtiiding van eenige langs-

ribben. liet geheele sternum, de dijen en het achterlijf meer of minder zwartachtig. Bij het

<f is het laatste sterniet aan het uiteinde iets uitgerand, doch niet gegroefd. Bij ab. c.

iiiirricans Schilsky zijn de dekschilden zwartbruin met eene geelachtige schouderylck; bij

ab. c. iiimbata Panz., de bovenzijde brninzwart, het lialssehild met een breeden zijrand- en

een smallen voorrand-zoom oranjegeel. Lengte 4^—4J ram. Op hazelaars, April tot Oct.;

vooral in bergstreken. Niet inlandsch. In België bij Anglcnr, Fleurus, Colonstcr, Luik enz.

(ook de ab. c. nimbata'):, in de Rijnprov. bij Aken, Crcfcld en Düsseldorf. Ik zag belgische

exemiilareu uit de coll. ll'esmitel . . . (limbata Panz.) (marginata F.)

2. Microcara Thomson.

Dit genus is zeer verwant aan Helodes, doch onderscheidt zich vooral doordat

het eerste lid der achterfarsen korter is dan de volgende leedjes te zamen , alsook door

de niet tandvormig uitgetrokken eerste twee leedjes. Ook is het y sprictlid iets langer

dan het ze. Lichaam breed, zeer weinig i^ewelfd. Kop aan weerszijden met een scherpen

kant, welke zich naar de onderzijde buigt en zich tot op eenigen afstand onder de oogen

boven de kin voortzet. Bovenlip breed, van voren recht afgeknot. Voorkaken breed, met

gebogen buiten- en nagenoeg rechten binnenrand ; de top zelf haakvormig gebogen. Het

laatste lif>taster-lid iets meer gestrekt dan bij II e lo des. lialssehild met sterk afgeronde

zijden, langs den zijrand breed, vlak ingedrukt ; de achterhoeken stomp ,
meer oj minder

afgerond , de voorhoeken geleidelijk afgerond. Poolen vrij kort.

Van de 4 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Geelachtig, tamelijk glanzig; vrij diclit, geelachtig behaard. De sprieten van af het 4e lid,

ook het achterhoofd en het midden van liet lialssehild al of niet gebrnind; bij ab c.obsciirii

Stcph. ook de dekschilden donker gekleurd. lialssehild iets meer dan tweemaal zoo breed als

Ij hl ile Transclie Alpfn kunicii eiciii|il;ircti vuur nul j^ilu'fl ui tiijiia geliec-l zwarte di'ksi.liiUlfn.
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lang, lic aclitcrrnnd tweemaal iiiigcliogcn, lijn cii iliclu bcsiippcUl. DcUscliiliien vrij sicrk en

ilicht lie.s(i|)|)elil, met ile llauwe aaniiuiiling van langsriblien. liij liet $ liet 4e en 3e sternict

in liet milicien niet een rundacluigcn iiiilniU met liaarstip. Lengte 4- 54 mm. Overal gemeen

in vochtige grasvclilcn eii op boomeii , vooral op wilgen, langs oevers. Mei—Juli; lie ali. c.

ul'sciirti zelil/amer. De larve leeft in staande wateren, vooral in vijvers en slooten; zij is

met de pop door liflhiff liesclireven (livida F.) i. testacca L.

\\. (\vphoii Paykull.

Lichaam meer of minder lan,i;-ovaaL Kop,evenalshij Mie r ocara,mel een schcrpcit

zijkant. Sprieten draadvormig ','rij kort ; het ie lid groot, sterk verdikt, doch niet

oorvormig verbreed, zooals bij Prionocyphon; het 2e lid kleiner dan het ie. Oogen

minder sterk ontwikkeld dan bij Helodes en Microcara Voorkaken scherp, sikkel-

vormig , aan de binnenzijde met een meer of mirtder ontwikkeldett tand Achterkaken

als bij Helodes. Kin zoo lang als breed, van voren afgerond. Tong vliezig, viermaal

zoo breed als la/ig, aan weerszijden met een afgcronden hoek uitstekend ; van voren

afgestompt met eene kleine spits in het midden. Eindlid der kaaktasters minstens zoo lang

als het voorlaatste lid. Eindlid der liptastcrs op den top van het voorlaatste lid ingeplant.

Ifalsschild minstens driemaal zoo breed als lang , de voor- en achterrand aan weerszijden

sterk uitgebogen. Schildje driehoekig. Dekschildcn zonder eenig spoor van verdiepte

langsstrepcn , sorns met de flauive aanduiding van eenige kielvormige langslijnen : meer

of minder dicht bestippcld : de epipleuren van af het ie derde gedeelte tot op de halve

lengte plotseling verstnald en van daar tot aan het uiteinde als eene smalle lijst , welke

dezelfde breedte behoudt. Achterco.xae met naar binnen geleidelijk rerbreede dijplaten.

Schenen met korte einddoornen ; het ie lid der achtertarsen iets verlengd, doch korter

dan de volgende leedjes te zanten , het laatste lid weinig langer dan het diep tweelobbigc j^e.

De larven in staande wateren , tusschen kroos en andere drijvende planten ; zij zijn

zeer ving en voeden zich met allerlei kleinere dieren, welke zich tusschen de ïcortels ophouden.

Zij verlaten het 7vater om te verpoppen, ivat na twee of drie dagen plaats vindt; de

poppen behouden de afgestroopte larvenhnid aan het uiteinde van het lichaam. Na 11

a 12 dagen kruipen de kevers uit, 'welke zich op allerlei oeverplanten ophouden. Zij

overwinteren dilnverf tusschen mos aan booinwortels , enkelen zelfs tusschen afgevallen

bladeren. De icijfjes zijn over het algemeen zeldzamer dan de mannetjes.

De larve en pop van C. variabilis zijn door v. Frauenfeld , die van coarc-

tattis door Beling beschreven.

Van de 15 Europecsche soorten komen 5 /;/ Nederland voor.

1 Dekscliilden niet meer of minder duidelijke, kielvormige langslijnen, welke vooral dan lie-

merkbaar zijn, wanneer men bet inseit schuin van boven beziet; bij bet $ de bestippeling

gelijkmatig, bij bet % achter bet schildie, op een iets ingedrukt gedeelte, fijner en dichter

bcstippeld dan op de rest der oppervlakte, liij liet S bestaat bet grijptoestcl voor de copu-

latie uit twee rechte takjes, welke elk in een sterk naar onderen gekromden kaak eindigen. 2

Dekschilden zonder eenige aanduiding van kielvormige langslijnen 3

2 Lichaam eenigszins gestrekt, langwerpig-ovaal , iets gewelfd; bij het S nog meer gestrekt en

meer platgedrukt. Dekschilden weinig glanzig; vrij dicht, eenigszins neerliggend bebaard,

lijn en dicht besiip|)cld. lioveiizijde donkerbruin Qiiiicolor C.ylh.) tot roodgeehiclnig, de

onderzijde zwartaciitig; sprictwortel en pooten roodgeel. Kop zeer dicht en vrij sterk bc-

stippeld, dol", liet 3e sprictlid bij het $ gewoonlijk iets korter dan-, bij het J bijna gelijk

aan bet 2e. De var. paluslr'is Tlioms. is glaiiziger, vooral ook de ko]), welke zeer lijn

bcstippeld is; de bovenzijde meestal geheel roodgcelacbtig, het uiteinde der sprieten en de

onderzijde bruinachtig; dekschilden lijncr bcstippeld, met minder duidelijke, soms bijna niet

zicliibaie hiiigsribbcn. Lengte i\ - 3 mm. Gemeen op waterplnntcn , ook 's winters onder

mos van boomeii. De var. pntii.uri.'^ zeldzaam.
(griseus F., J fuscicornis Thoins.) I. coarctatus 1'ayk.

Lichaam meer ovaal. DekscliiUlen glanzigcr, weinig dicht behaard en krachtiger, doch gewoon-

lijk minder dicht besti|)peld. Overigens zeer verwant aan coarctatus; de bovenzijde

meestal bruinzwart, veelal bet uiteinde der dekschilden roodgcelacbtig. llci ,;e sprietlid bij

bet i veel korter dan bij het J, bijna gelijk aan bet 2e. Het J is meer verlengd en vlakker

dan het i; bet achterlijf lichtgeel. Exemplaren, welke minder sterk en dichter bcstippeld
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zijn d:in liet tyP<^> werden als 'coiirexus Rey beschreven. Oe var. *mact'r Kiesw. is in ilen

re"cl kleiner en iets meer verlengd, de dekscliiklcn kraciitigcr en daardoor dichter liestipiield ;

op" de bovenzijde lictzij eenkleiirig roodgeelaclnij; ol' de kop en het halsschild bruin/wart

(^piiiicticoUis Tonrn.). Lengte 2;. .? nini. Op waterplanten en elzen, vrij zeldzaam; Middel-

burg, Amsterdam, Rotterdam, Maarsbergen, Brnmmcn, lireda en r.ocliem. Niet zeld/aam

in üelgie, vooral in het kalkgebied. (nitidulus ïlioms., $ pallidiventris Thoins.) 2. Paykullü Ciiér.

3 Lichaam gestrekt, met tamelijk parallclc zijden, ol' langwerpig-ovaal. Het 3c sprietlid zoo lang

als of langer dan het 2e, liet
l
van de lengte van het 4e 4

Lichaam kort-ovaal, gewelfd. Het 3e sprietlid korter dan het 2e, half zoo lang als het 4e.

De kleinste soort van het genus, tamelijk glanzig, lijn behaard. Halsschild zeer kon, uiterst

lijn bestippeld. Dekschilden krachtig en "vrij dicht bestippeld. Kop zwartacbtig, spiietwortel

en pooten geelachtig, de dijen soms gebruind. Halsschild en dekschilden roodgeel, hetzij

eenkleurig, of wel de naad en de randzoom der dekschilden geheel of gedeeltelijk zwart-

acbtig Ca''- >'• gfftiosiis Kolenati); of de dekschilden zwart met geelachtige topvlek (ab. c.

discolor Panz.'), of geheel of nagenoeg geheel zwart (ab. c. simplex Scliilsky). Onderzijde

altijd meer of minder donker. Lengte 2—2! mm. Gemeen op waterplanten, onder mos

en dood riet langs oevers (pygmaeus Payk.) 5. padi L.

4 Lichaam gestrekt, met tamelijk parallclc zijden; gewclld, tamelijk glanzig, kort en fijn zijde-

achtig behaard. Kop zeer'diclit en fijn bestippeld, dof. Halsschild zeer fijn en verspreid-,

op de zijden krachtiger en dichter bestippeld. Dekschilden dicht en tamelijk fijn bestippeld.

Bovenzijde roodgeelaclitig, de kop bijna altijd zwartachtig of berookt; s|)ricteii bruin met

geelachtigen wortel, bij ab. c. iiitrriconiis Schilsky geheel zwan; de pooten lichter geel, de

dijen zelden iets gebruind. Dekschilden betzij eenkleurig roodgeelaclitig, ofwel (ab. c. p/iliiwcciis

1".) aan de basis en o|) den naad meer of minder zwartaclitig; zelden grootendeels bruinachtig.

Ook is liet halsschild in het midden soms als berookt. Onderzijde bruin. De var. /)HHf/;/yfH//w

Sharp (^iiigriceps Thoms.) is iets breeder en meer ovaal; de dekschilden kraclitiger en minder

dicht bestippeld, vooral op liet basale gedeelte. Bij het $ bestaat liet grijptoestel voor

de copulatie uit twee tot elkaar gebogen, gewoonlijk aan het uiteinde kruiselings over

elkaar grijpende talijes. Lengte 2^— 3^ mm. Zeer gemeen op allerlei bloeiende planten en

heesters, vooral op moerassige plaatsen en langs oevers; 's winters onder mos, tusschen

afgevallen bladeren en achter boommos (<? iiigriceps Kiesw.) 3. variabiüs Tluiiib.

Lichaam langwerpig-ovaal, in habitus met varia bil is var. iiigriceps overeenkomende, doch

kleiner; met duidelijk afgeronde achterhoeken van het halsschild, welke bij de var. «/irrav/u

bijna recht zijn. Kop minder dicht en iets fijner bestippeld, eenigszins glanzig. Dekschilden

sterk, niet zeer dicht bcsti|ipeld. Lichaam eenkleurig roodgeel, ook op de onderzijde; de

naad en ook het halsschild gewoonlijk meer roestkleurig. Lengte i;-2', inui. Langs oevers

op bloeiende Spiraca's, in vochtig gras en op allerlei waterplanten; verbreid, vooral iii de

grensprovincien 4- pallidulus Boheiii.

4. Hjilrocyplioii Redtonbacher.

L'u-haam omgekeerd-eirond , incini.i; gewelfd. Sprklcn draadvormig , matig lang en

slank; bij het ê iets lan.i;er , dikker en iets meer afstaande behaard; het ie lid groot

en dik, doch niet oorvormig verbreed; het 2e nainvetijks kleiner dan het if, e-'en

lang als het 4e, dat slechts iveinig langer en dikker is dan het y ; het y lid bij het

<? iets korter dan bij het J. Kop klein, afwaarts gebogen. Bovenlip zeer weinig uitste-

kend, meer dan tweemaal zoo breed als lang. Voorkaken zeer klein, kort-driehoekig

,

stomp , met eene membraan aan den binnenrand. Achterkaken met twee korte lobben

,

aan den top dicht bewimperd ; kaaktasters A ledig, het ^e lid het grootst , uit welker

brccden top het 4e lid als eene stomp-kegelvormige spits uitsteekt. Kin hoornachtig,

half-cirkelrond. Tong vliezig, driehoekig toegespitst. Eindfid der liptasters op> den top

van het voorlaatste ingeplant. Halsschild klein , veel smaller dan de dekschilden , aan

de zijden sterk afivaarts gebogen. Dekschilden van voren buikig verbreed, daarop naar

het uiteinde versmald. Achterco.xae naar binnen iets verbreed, niet kegelvormig miste-

kend, hare dijplaten naar buiten geleidelijk versmald. Dijen -weinig verdikt, //et \e lul

der achtertarsen korter dan de volgende leedjes te zamen ; het laatste lid zeer lang en

dun, zoo lang als de voorafgaande 3 leedjes te zamen; het 4e twcclobbig. Klauwen aan

de basis iets verbreed.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.



T42 L Cyphonidae. — 4. Hydrocyphon. — 5. Prioxocyphon. — 6. ScirteI

Lichaam naar voren sterk geuelfd; lichter of clonlicnler hruin tot zwart; lijn , ascligraiiw, niet

zeer diclit hehaard en uiterst lijn bestippcid. Sprietwortcl en pootcn lichtgeel. Dekschilden

,

vooral naar de schouders, duidelijk gerand. Lengte i^—2; inm. Op struiken, wilgen en lage

planten langs stroomend water. LJilsliiitcnd gevangen in Ziiid-I.imburg langs de C.cul, )nli,

waar zij niet zeldzaam is; ook in lielgie hij Uastière, lïauche enz., alsook in Westl'alen en

in de Rijnprov. De larve, welke niet de pop door Tournier beschreven is, leeft in Juni en

(uli, in aantal bijeen, tegen de onderzijde van in snel stroomend water liggende stcencn; zij

iüopen daar snel, in kleine kringen, rond. Zij verpop|)en zich dicht bijeen, in eene onelïenheid

van den steen, hechten zich met een draad uit het achterlijf en omgeven zich met eene

luchtbel. De uitgekomen kevers blijven eerst verscheidene dagen onbewegelijk onder water,

totdat de ciiitine-afschciding voltooid is, waarna zij naar de oppervlakte stijgen en op de

naburige planten vliegen. Ook gaan zij soms weder tijdelijk te water langs half oudergedom-

Pi, I. deflexicollis Miillpehle

5. PrioiiO('.vi»Ii(ni Heiitenb.

Lichaam korl-ovaal , eeftij.'sst/is roiidachtig^ sterk getvelfd. Sprieten vrij kort ; het

\c lid ;^root, sterk oorvormig verbreed; het 2e en 3^, vooral het 3^-, zeer klein; de

volgende leedjes bij het i scherp-, bij het ? stomp gezaagd (Fig. 77 /). Bovenlip uit-

stekend, breed vierhoekig, met a/geronde voorhoeken. Voorkaken aan de basis breed,

met lanx , sikkelvormig gebogen top en met een spitsen middentand aan den binnenrand.

Achterkaken en kaak/asters als bij Cyp h o n ; het eindlid der kaaktaslers zoo lang nis

het voorlaatste lid. Kin hoornachtig . vierhoekig, zoo lang als breed, met afgeronde

voorhoeken. Tong vliezig, half-cirkelvormig. Liptasters Z-l^'^k ,
«''•>' l'U Helodes en

Microcara, het eindlid loodrecht op de lengteas van het voorlaatste lid ingeplant. Hals-

schild bijna viermaal zoo breed als lang. aan de zijden sterk neergebogen, de voorrand

tweemaal uitgebogen , met eenigszins vooruitstekende voorhoeken, 'welker top meer of minder

afgerond is; de achterrand zeer sterk gebogen. .Schildje driehoekig. Dekschilden veel breeder

dan het halsschild, de epipleuren op het eerste vierde gedeelte tamelijk breed, daarop

plotseling versmald en tot aan het uiteinde als eene smalle lijst doorloopende. Pooten

als bij Cyp hou; achtercoxae naar binnen iets verbreed, hare dijplaten naar buiten

geleidelijk versmald. Het \e lid der achtertarsen zoo lang als de volgende leedjes te

zamen; het ^e weinig langer dan het tii'eelobbi,!;e 4^.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Liclit roestrood of roodgeel, glanzig, afstaande behaard. Ko|) en halsschild bijna niet zichtbaar-,

de dekschilden grof en weinig diclit hestip|ield. Lengte 3 -4; mm. Op vochtige, beschaduwde

plaatsen, achter boomscliors en 's avonds op oude boinnstronken , ook in gras en op struiken.

Zeer zeldzaam; den Haag, Rotterdam, lierUel, Weesp, Arnhem, llcusden , Knschedé en

üostvoorne. In de Rijnprov. bij Aken. De larve en |iop zijn door Ih-lii/i; beschreven. De

larven, van welke de levenswijze onbekend is, verpoppen achter de schors van eiken,

1. serricorilis Miill.dennen, platanen enz.

0. Scirtes lllig.

Lichaam zeer kort ovaal, eenigszins rondachtig , weiniggewelfd Kop tamelijk klein,

de zijden stompkantig, de gehccle onderzijde aan weerszijden naast en achter de oogen

vlak uitgehold. Sprieten draadvormig, het eerste lid iets verdikt, het 2e tamelijk klein

,

het ie langer dan het 2e. Bovenlip tweemaal zoo breed als lang. Voorkaken driehoekig,

met gebogen buitenrand en zeer stompen top. Achterkaken en onderlip ongeveer als bij

Cyphon, slechts de tong afgerond; eindlid der kaaktasters iets langer dan het y lid.

Het ie liptaster-lid kort en toegespitst, op deselfde wijze als bij Cyphon ingeplant.

Halsschild driemaal zoo breed als lang, de voor- en achterrand aan weerszijden

vlak uitgebogen. Alle dijen aan de binnenzijde met eene groef tot opneming der schenen.

Achterdijen sterk opgeblazen , tot springen geschikt; schenen met twee zeer lange, ongelijke

eindsporen. Achterco.xae van binnen tot vierhoekige dijplaten verbreed. Tarsen dun, het^

ie lid der achtertarsen langer dan de volgende leedjes te zamen, het 4e tweelobbig. Bij

het % het laatste stemlet met een zwak bultje. De soorten van dit genus leven op riet



L. Cyphonidae. — 6. SciRTEs. — EuBRiA. — LI. Lami'yridae. 143

en andere waterplanten gezellig bijeen, zij kunnen tametijk ver springen. De eerste

otitwikkelingstoestandesi zijn onbekend.

De twee Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

C.lanzig zwari, de sprictwortcl eii de pootcii, behalve de dijen, roodgeelacluii;. Dekscliildeii

tiissclieii de inacig dichte, vrij sterl<c, licsti|>|ieling gUid, lijn en niec dicht behaard
;
glan/ig.

Licliaam rondachtig of Ivort-ovaal, zcki/.anicr cenigsziiis verlengd C'rt//<-««rt/Kj- liaudi). [.engte

3—.U niiii- Gemeen op waterplanten, vooral op riet. Iris, biezen, Ciciita en op wilgen.

I. hemisphaericus I..

llriiin ol' geelbruin, de sprietwortel en de pooien licluer gekleurd. Dekschilden tusschen de

zeer dichte, lijne, bestippeling lijn dwar>rinipelig, vrij sterk neerliggend, zijdeglanzig behaard.

Overigens als de vorige soort. Lengte 3-35 min. Iets minder algemeen.

(orbiculatns Kiesw.') 2. orbicularis l'aiiz.

II. Tribus Eubriini.

Eubriii Latr.

Lichaam zeer kort eirond, gewelfd. Sprieten iets over liet midden van het lichaam

reikend, van af het y lid iets gezaagd; hel 2e lid zeer klein. Bovenlip zoo lang als

breed, van voren afgerond Voorkaken driehoekig , stomp toegespitst , de buitenrand

chitineus , het binncngedeelte perkamentachtig. Achterkaken met twee zeer kleine , aan

het uiteinde behaarde lobben , van welke de binnenste zeer smal en eenigszins rudimentair

is; kaaktasters schijnbaar ^-ledig, daar het ie lid rudimentair is; het 4e lid zwak
bijlvormig, met drie fijne staafjes op het topvlak. Tong in drie vliezige, Itehaarde

slippen verdeeld, van welke de middelste het langst is. Eindlid der liptasters driehoekig

,

de afgeknotte top , evenals bij de kaaktasters , met 3 staafjes. Halsschild meer dan twee-

maal zoo breed als lang, met aan weerszijden Jlauw uitgebogen achterrand. Prosternum
vóór de, niet tegen elkaar stootende , voorcoxae horizontaal. Schildje driehoekig. J)ek-

sckilden te zamen afgerond , bij de eenige Europeesche soort met diepe langsgroeven ; de

epipleuren van voren breed , van af het eerste derde gedeelte tot iets over het midden

meer versmald, daarop als eene smalle, steeds smaller wordende lijst tot aan het uiteinde

doorloopende. Epimere?i van den nietathorax duidelijk. Uiteinde der schenen met twee

korte sporen; tarsen dun, alle leedjes gewoon. Volgens Hom en Waterhouse zijn bij

het S alle klairwen aan den top gespleten , bij het zeer zeldzame 2 ge7voon.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

1'ckzwart, tamelijk glanzig; de dckschilden gewoonlijk iets lichter, meer donkerbruin , bij

ab. c. marcliantiae Jacq. Dnv. roodgeelachtig; de eerste twee sprietlccdjcs, veelal de neer-

gebogen zijden van halsschild en dekscliildcn, benevens het prosternnm en de pooten geel-

hruinaclitig, de dijen gebruind; uiterst kort en lijn, meestal onduidelijk behaard. Hals-

schild moeilijk zichtbaar bestippeld, aan de zijden iijn gerand. Dekscliilden dicht en uiterst

lijn bestippeld, elk met 5 gegroeide langsstrepen , van welke de eerste van achteren afge-

kort is, de volgenden gebogen en twee aan twee aan het uiteinde vcreenigd zijn. Lengte
2— 2J mm. Langs stroomend water, ook langs vijvers en meren; vooral op Typ ha,

Carex, Marchantia enz.; ook op heesters en struiken langs oevers, )inii— Aug. Niet

inlandsch. In 1'clgië bij .\udcrghein, ook in Wesil'aleu (palustris Germ.)

LT. Familie LAMPYRIDAE (Fig. 78).

Eene tamelijk kleine familie, welke de naaste verwantschap vertoont met de Lycidac en de

Th ele ph or i dac. Lichaam meestal gestrekt, hij exotische vormen zelden eirond of ovaal. — Kop klein,

geheel of grootendeels (Lanipyrini) onder het, aan de zijden bladachtig verbrcedc, halsschild ver-

borgen; hij de in Zuid-Europa vertegenwoordigde Luciolae is de ko|i geheel onbedekt en het

halsschild aan de zijden, doch niet aan den voorrand, slechts smal bladachtig veibreed. - Mond klein

,

de bovenlip duidelijk zichtbaar. Voorkaken klein, vooruitstekend, tamelijk week. De hinnenloh der

achterkaken veelal rudimentair. — Sprieten hij de Europeesche Lampyridae draadvonnig i), meestal

1) Ilij lifl iii /uid-AiiKTika voorkoiiiende KemlN I.a iii [irut;era Caslulii. de spriflen in Lcide st-ksi-ii .spüfl\üniii(; fti t;fWaiiid;

bij Mfj,'a lopli tlia luius Gray waairrvyrciiig, liij Aiiiytlieli-s III. triirijiy gevi-derd en uil p.ui. iU li'fdjt-s licilaaiide.
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t ps.uu t.'

ff)JU lltcl

l'ii:. 7S. I.u iiipy r i s ii itr ( i 1 llc:i L.

I. Ilov.'iuijili- vail h,'l 5.

II. t)ljdiT/,lJlil' Vüll llrl
f^.

Olig.

korc, gcwoonlijl; vrij diclit Uijcciistaaiule; in dun rc-gcl ii-lcdig, licc :e liil kort cii breed CI-aiii|iy-
riiii) of wel Ucgclvoniiig en l)ijnn gelijl; aan het ie; liet eindlid veelal op den top van een Uleii'i,

kegelvormig aanhangsel voorzien. — Oogen hij het <? in den regel zeer groot , den geheelen kop bijna
innemend, aan den binnenrand bijna aancenstootend ; die bij het J kleiner en meer of minder van

elkaar afstaande. — llalsscliild eenigszins hall-

cirkelvorniig, sterk uitgebreid en verbreed,
in den regel aan weerszijden en aan den voor-

rand hiadachtig over den kop uitstekend (La m-
pyrini'); bij de Luciolae smaller en alleen

aan de zijden eenigszins bladachtig uitgebreid. —
Dekschildcn bij het ^ hetzij volkomen ont-

wikkeld, of wel verkort (P h o s p h a e n u s) ; bij

bet 5 hetzij volkomen ontwikkeld (L uciola),
hetzij geheel ontbrekend (.Fig. 78 I), of slechts

door kleine sclinbjes aangeduid; de epiplenren

van voren zeer breed, altijd duidelijk, zelfs bij

de wijljes niet geatro|)hiccrde dekscliilden. — De
aclitervleugcls welke bij de mannetjes (behalve
bij Phosphaen us) en ook in de beide seksen

der Luciolae ontwikkeld zijn, komen in

hoofdzaak met die der Lycidae, Thele-
phoridac en Elateridae overeen. Volgens
Roger is de vleugel van r^amproh iza donker
gepignienteerd. De terugioopende ader der vena
scapularis komt weder in cenc (lauwe boclit

tot de hoofdader terug, zoodat tusschen beiden

geene duidelijke dwarsverbinding bestaat; de

terugioopende ader der vena extcrno-inedia

loopt ver tegen de basis terug; tussclicn de beide terugioopende aders bevindt zich aan het gewricht

eene dwarsverbinding. De vena interno-media vertakt zicli reeds kort nabij iiaren oorsprong; beide

takken zijn door eene dwarsverbinding vereenigd; op de hoogte van deze is ook de uit de vena

externo-media onts|)ringendc bijader gedeeld, hare takken echter zonder dwarsverbinding; kort voor

de splitsingsplaais met den buitensten tak der hoofdader door een dwarstak verbonden. De anale

bijader is gcwixni, met de hoofdader door een schuinen dwarstak, vlak na hare S]ilitsing, verbonden.

Een basaal-lobje is niet aangedaid. — Prosternum zeer smal, tot eene zeer smalle strook vóór de voor-

coxae gereduceerd. De plcurae van den metathorax breed, met parallele zijden; de epimercn van den

metathorax duidelijk (l"ig. "8 II). — Achterlijf met 7 of 8 sternitcn, de zijden veelal verbreed ; de achter-

hoeken der afzonderlijke sierniten steken over de basis der elkaar opvolgenden meer of minder

scherphoekig uit, zoodat het achterlijf bij het leven getand ofgezaagd, na den dood door verschrompeling

geplooid toeschijnt. — Dijen scheef tegen het uiteinde der trochanters inge|)lant, evenals de schenen

meer of minder zijdelings gecomprimeerd, meestal gegroefd. Tarsen vrij dik, het 4e lid tweelobbig.

Klauwen gewoon 1). — De soorten leven meestal in gras en tussclien kruidachtige planten, enkelen

tusschen bont en sieenen ; allen zijn nachtdieren, behalve Pliosphaenus hemipterns. Met ^ van

Lamprohiza phosphoresceert zeer sterk, dat van andere soorten , alsook de wijfjes, de larven en zelfs

de poppen en eieren in meerdere of mindere mate. Het lichtend vermogen zetelt aan de laatste 2or3
segmenten van het achterlijf; volgens Lcyilit; en ll'ielowiesjski treft men daarin aan een 0])])cr-

vlak, dat uit eene opeenliooping van veelhoekige, kernhoudendc cellen zou bestaan en als eene ge-

deeltelijke omzetting van het vetlichaam moet beschouwd worden. Zenuwen en lijn vertnkte tracheeün-

stammen verspreiden zich iu de dicht tegen de huid aanliggende laag. Het lichten zou voortgebracht

worden door eene nog onbekende phospliorcsceerende stof, uclke in de cellen 2) van genoemd opper-

vlak wordt voortgebracht en door de in de trachcecn-capillairen aanwezige zuurstof oxydeert. Hoc
krachtiger de ademhaling is, des te sterker is het lichten, iets wat gemakkelijk is na te gaan, wanneer

men een Lampyris 2 op den rug legt, dan licht zij nagenoeg onafgebroken door en wordt het

lichten bij afwisseling sterker, naarmate zij zich inspant om zich om te keeren. Het phosphorcsceeren

staat geheel onder den invloed van het zenuwstelsel. Nog ziet men o.a. het lichten zeer sterk bij de
vliegende mannetjes van Lamprohiza splendidula en bemerkt men daarbij telkens wederkeerende

Itij Iiel /uid-AiiiiTikaaii^rlie gi-iilis I' li u ( il r U I.f< . /.ijii

In de cidlcii /uvjdvN witte korrellji-s, uit Tiriiie/.iire-iimim)iii:ik liest:i;inde, aanwezi): zijn. I»e pliospliuresceerende Blof, een

eiwilaehliK helia: zou door de luetredeude zunr.sud' oxydeeren. KiVZ/JAcr, ülar Si^lintlu- en Kmt-rtj deelen niel in deze

%erklarint!. Vul^en-s Klillikn- piat llij I.ain [> ruii iza s p le'nd id u la liel lieliten niel van liet vetlieliaain uil, doch van

liljzondere lielitoruanen. Hel luaniielje heefl Iwee zulke orpanen aan liel ii- en lie slemiel, terwijl hij hel wijfje aan het

ie, 5e en i lerniet aan weerszijden een derpelijk urjïaaii en hoveinlien aiin het .'je .slerniel Iwee kleine organen en aan hel

lie een prooi orgaan voorkoinen. Votneiis liaplun^l ltutii>i\ zou hel phusphoreseeeren hij de /uid-Ainerikaansche (^ueujos

(süunen van liel I'' ia li-riden-jfenus l'v ro pliorii s) niel het pevolp zijn van oxydalie, dueh hel liehlend vennopen zuu zich

alleen daar verluonen . waar eene proote hoeveelheid puanine-kristallen oppehoopl U. Deze -Nlof zou onlleed worden duurden
invloed van waler en hloedlirhaampjes, welke laalsleu , evenals hij zekere lielitende haeterit'n, als een rernieul. de onl-

wikkelinp Ie weep hriMipen van eene lluoresueereude Klol.

heide klauwen of een van heiden pesplelen.

ak heslaande, aanwezip zijn. I>e phospliureS'
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vermeerdering der liclu-iiuensiteit in verband niet liet instroonicn der liiclit in de tracliceën. Reeds

werd door 5<r Geer over liet pliospliorcscccrcn der larven en poppen van Lam 11 y ris noctihica

«esclirevcn. Merkwaardig is, dat de uitgezonden stralen liclitstralen zijn, terwijl warintestralcn oiit-

rirelccn. Na den dood doet zicli liet pliospliorescecrcnde gcdeelic voor als een wasUlenrig uiteinde van

het aclucrlijl'. De larven en de vlciigellooze wijfjes worden „ gliinwornien " genoemd.

De larven der Lampvridac zijn langwerpig of gestrekt, dorso-vcntraal gecomprimeerd, meestal

onliehaard; de ringen op de "lioven- en" onderzijde stevig, cliitincns. Kop zeer klein, volkomen tenig-

trekbaar in eenc breede inzakking van den voorraiul van den prothorax; aan weerszijden met een

enkele, vrij groote ocel. Bovenlip ontbreekt; voorkaken sikkelvormig, gewoon; acliterkakcn als ecne

dunne.' j-ledige lob, welke een 3-lcdigen taster draagt, van welken het ie lid groot en cylindervormig,

bet 2e kort, bet ;e klein en zeer dun is; kin met twee tasterstukken, op elk een 2-ledigen taster;

"een tong. Sprieten kort, 3-ledig, bet cindlid zeer klein. De ringen van den thorax gelijken op die

van bet acliterlijt', doch zipi gewoonlijk langer; de eerste is van voren afgerond en sterk over den

kü|) verlengd. Acbterliit" uu 9 ringen samengesteld, van welke de laatste op yerscliillendc wijze

"evormd en van eene iets uitstekend'c anale voortzetting, als nascbuiver, voorzien is. Pooten kraclitig

ontwikkeld, alle tarsen slechts met een enkelen klanw. '1'ien ]iaar oiicn stigmata; bet eerste paar op den

meso-, bet tweede paar op den mctathorax, de overigen op de eerste 8 aciiterlijfsringen i). Zij zijn

zeer vraatzuchtig, voeden zich met slakken (vooral 11 e 1 i x-soorten), die zij ook met meerderen tegelijk

aanvallen en door een, in den gebeten wond uitvloeiend, gift dooden. Zij overwinteren in den grond

of onder steenen en tnsschen afgevallen bladeren, en verpoppcn in het voorjaar; na 8 dagen knopen

de imagines uit. Volgens :1e Geer barst de popbuid aan weerszijden van den thorax open, tot door-

lating 'van bet imago, in plaats van op den rug zooals in den regel bij de Coleoptera het geval

is. liet ï van Lanipyris noctiluca legt, kort na de paring, een aantal vrij groote, gcele, ronde

eieien tnsschen gras of aan plantcnwortels, welke inet een slijmerig vocht aaneengekleefd worden; na 30

of 40 dagen kruipen de larven uit. De metamorphosc is minder volkomen dan bij de overige Col eo-

ptera, daar, vooral bij bet ?, de larve, de pop en het imago veel op elkaar gelijken en de pop

bewegelijk blijft.

i S|>ricten kort, de basis van bet halsscbild niet liereikend. Oogcn bij het g zeer groot, te

zamen bijna den gehcclen kop innemend; bij het 2 klein. Het (? gevleugeld en met volkomen

ontwikkelde dekschilden. liet ?, hetzij met onduidelijke, tegen bet mesosterniim aangegroeide-,

of tot scbnbjes gereduceerde dekscbilden fFig. /SI) -

Sprieten lang en dik, de basis van het halsscbild overschrijdend. Oogcn bij bet $ klein. Het

g ongevleugeld, met rudimentaire dekschilden, welke nauwelijks bet uiteinde van het eerste,

bij uitzondering van het derde tergiet bereiken. Het $ met onduidelijke dekschilden, welke

tegen liet mesonotum aangegroeid zijn, derhalve nagenoeg ontbreken. . 3. Ptiosphaenus.

2 Pygidium aan het uiteinde afgerond of toegespitst. Voorkaken kort, niet uitstekende. Het ^,

hetzij met sterk gereduceerde dekscbilden of dezen zijn onduidelijk en tegen bet mesonotum

.aangegroeid i- Lampyris.

Pygidium aan bet uiteinde uitgerand. Voorkaken lang gekromd en uitstekende. Het ï met

rudimentaire dekschilden, als duidelijke, vrije schubjes 2. Lamprohiza.

1. Lampyris L. (Fig. 78).

Lichaam gestrekt, met tamelijk parallele zijde/i ; op de hcn'enzijde eeni^i^szins vlak

sedntkt. Kop volkomen onder hel, van voren cifgerond, halsschild verborgen. Sprieten

'vrij dik, kort, de basis van het halsschild niet bereikend, op het voorhoofd, dicht bijeen,^

ingeplant ; het eindlid van een meer of minder duidelijk aanhangsel voorzien. Oogen bij

het S zeer groot , te zamen bijna den geheelen kop innemend; bij het % klein. V^oorkaken

kort, niet uitstekend. Achterkaken met twee zeer korte lobben en knotsvormig verdikte,

\-ledi.ge tasters met toegespitst eindlid. Liptasters 3-ledig \ het eindlid het grootst ,
toege-

spitst', fialsschild half cirkelrond , aan de basis brceder dan lang; van voren volkomen

afgerond en aan den voorrand gewoonlijk met kleine al (cf) of niet (91 duidelijke, door-

schijnende vlekken, welke bij het 5 meestal ontbreken. Schildje driehoekig, aan het

uiteinde eenigszins afgerond of afgeknot (i), groot en de .gcheele ruimte tnsschen

Men vindl .-en.- derpehjkc vcrdetliiiB der sll|;iu;ilii u.3. Iiij Th p I . |> Il o t u s en soniiiuBP Urilini. Uil li .ilo|) n eiihti.sc' li

(d. i. upciil lr;ichei.?n-slp|sel liij ilp liirvi-ii dpr Ma l:i cgdprina la is, volijens Krkh llauxr ,
met anilcrp li.jiuiid.Tl.i-dfii in

den liouw der imagines, alsciuk 'duur de vcde dwarsverliiiidiiip-n in de iiervalliiir der vleugels, eene aaiileidini! uin ceimeiudc

kevers te bescliouwen als naverwant aan de gudsle vennen, w.dlie ü|i liunnc' beurt slainverwanl ïijii mei iilseuteil, welker

pedaanlevervvisselinp unvulledij,' is (u,a. de lilallidae) In d.-n r.'i;.-l lerl.i.m.^n de larven der Cideoplera een penpneus-
tiseli traelieeCn-stelsel , d. i. dat sleelils e.ii .•iikel paar sliKinala aan Jen ll.oras, n,l. up den pnilliurax

,
vuurli len en,

evenals die van hel achlcrlijf, open is.

10
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de dekschilden aan de basis bij zulke tcij/jes innemend, welke nog gereduceerde dek-

Sihilden hebben, onduidelijk echter bij die, bij welke de dekschilden onduidelijk zijn, of
nai^enoeg ontbreken. Dekschilden bij het i tot aan het uiteinde van het achterlijf, vol-

komen ontwikkeld ; bij het ? hetzij onduidelijk en geheel tegen het mesonotum aangegroeid

en zoodoende nagenoeg ontbrekend {L noc t i luc a") , of tot losse schubjes sterk gereduceerd

{bij 7.uid- Ruropeesche soorten). Prosternum achter de voorco.vae met een duidelijk in 't

oog vallend stigma. Middel- en achterco.xae bij het S aaneenstaande , bij het % van elkaar

verwijderd. Achterlijf bij het i met 7-, bij het J met 8 sterniten ; bij het <? aan het

uiteinde met een meer of minder duidelijk bijkomend sterniet ; pygidium aan het uiteinde

afgerond of toegespitst. Het lichtgevend gedeelte is hij het S weinig ontiuikkeld en na
den dood niet duidelijk te herkennen ; in het meest ontiuikkelde geval zijn het kleine

vlekjes op de voorlaatste twee sterniten ; bij het % daarentegen zeer duidelijk ontwikkeld

en geivoonlijk het grootste i^edeelte der laatste 3 sterniten innemend , na den dood als

eene wasgcle plek herkenbaar. Tarsleedjes geleidelijk in lengte afnemend , het 4e lid

tiueelobbig. Klau7i<en geivoon.

De soorten van dit genus zijn nachtdieren , 7velke zeer ift 't oog vallen door het

vennogen om in het donker een blauw- of groenachtig-7vit licht uit te stralen. Bij het

S liggen twee grootere lichtorganen {aan 7t<eerszijden een) aan het ^e en 6e, benevens

tiuee kleinere, niet altijd lichtende, organen aan het ie sterniet. — De mannetjes vliegen,

tegen het laatst van futii , op warme avonden bij vochtige lucht; de ongevleugelde

wijfjes daarentegen kruipen op den grond , klimmen tegen grashalmen en richten het

uiteinde van het achterlijf opreuiarts , opdat het licht zoo ver mogelijk wordt uitgezonden

en de mannetjes aangelokt worden. Doordat het lichtende uiteinde, wanneer het achterlijf

naar bintten gekromd ivordt , door de daarover liggende sterniten gedeeltelijk of geheel

bedekt wordt , zoo kunnen zij het phosphoresceeren naar ivillekeur in meer of mindere

7nate doen waarnemen. Net <? licht minder sterk dan het ?, na de paring houdt het

zelfs geheel op. Ook lichten de eieren, larvefi en poppen. — De larven treft men aan
i?i Octobcr en zelfs bij zacht weder tot aan het einde van Pi^ovember ; bij intredende

vorst kruipen zij teeg, overwinteren en verpoppen in Mei ofJuni van het volgendjaar. —
De larven zijn zeer gestrekt , die van L.noc tiluc a zijn op de bovenzijde ztcart , met

eene oranje vlek op de achterhoeken van elk tergiet ; zij lichten minder sterk dan de wijfjes.

De larve en pop van L. noctiluca zijn door de Geer beschreven.

Van de 20 F.uropeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Pygiiliiini in liet miildcn van dun aciitcrraiul stomp toegespitst; liet 7c sterniet van aelitcrcn

uitgcrand. liet $ niterst lijn lieliaard, liijna glad, tainelijK' dol', vuil bruinaclitig-geel; liet

halsschild over liet midden meer of minder lirecd-, de dekscliilden geheel bruin, soms de

naadlijn en de scherpe zijrandlijn, hij onuitgekleurde exemplaren de dekschilden geheel geel-

achtig: dekscliilden dicht rimpelig bcstippeld, met 3 vrij duidelijke langsribben; pooten

geelachtig, de schenen en tarsen gebruind. Het $ bruinachtig, het halsschild gcclbruinachtig

omzoomd; de zijden van meso- en metathorax, benevens de lijne acinerrand der achterlijt's-

ringcn roestkicurig of geelbruin; pygidium gedeeltelijk, benevens de laatste 3 sterniten geheel

geelachtig; schildje niet zichtbaar; dekschilden onvolkomen, tegen het mesonotum aange-

groeid. Lengte bij het <J 11— 16 mm., bij het $ 12 18 mm. Verbreid en op sommige plaatsen

niet zeldzaam, op begroeide, iets vochtige terreinen, vooral tusschcn gras, waar het $ 's avonds

phosphoresceert, vooral in Juli en Aiig. Men treft meer mannetjes dan wijfjes aan. De larve

veelal tussclicn plantenafval z. noctiluca I,.

2. Laiiiprohizu Motsch.

Dit genus onderscheidt zich van Lampyris door de dunne, lang sikkeh'ormig

gekromde , uitstekende 7'Oorkaken , en door de niet in 7 oo,g 7'allcnde stigmata van het

prosternum. Halsschild halfcirkelrond , bij het $ van voren met t7cee doorschijnende

,

groote , scherp begrensde , 7dekken , 7i'elke bij het % kleiner en tuinder duidelijk zijti.

Schildje in beide seksen duidelijk. Dekschilden bij het <? volkomen ontwikkeld , bij het

? rudimentair , altijd als duidelijke, vrije schubjes. Achterlijf bij het tf zonder bijko-
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menden ring aan het uileinde; het laatste sterniet door het hreede , sehildvormige pygi-

dium bedekt, kort en breed, in het midden in een tiiineltjk breede , uitgerande lob uit-

getrokken ; pvgidium in het midden aan het uiteinde, vooral bij hel X , diep uitgerand.

Hei lichtend orgaan der mannetjes is bij onze inheemsche soort sterk ontwikkeld.

De larven onderscheiden zich , behalve door de geringere grootte , door het glan-

ziger , meer ovale lichaam. De randen der tergiten zijn breed, gootvormii; , uit,^ehold,

roestkleurig doorschijnend
, Jijn bewimperd en overschrijden de sterniten aanmerkelijk.

De larve van L. splendidula is door Latreille en l'illaret beschreven.

Van de S Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Ilcc (? bruin; de kop zwartachtig, liet lialsscliiKl lichter bruin, op liet miiidcn donUerbniiii,

met groote, lialveniaan-vorniige, gedeeltelijk doorschijnende, vlekken. Schildje geelbruin; de

borst, de pootcn en het laatste sterniet geelachtig; het 5c en 6e sterniet elk met eenc zeer

groote, waskleurige, bij het leven phosplioresceerende, plek. Vóórboord sterk iiitgeluild. Ilals-

schild duidelijk breeder dan lang, aan weerszijden van de basis zeer sterk uitgerand, waar-

door de achterhoeken zeer verlengd schijnen; met eene kielvormige middellijn. Dekschilden

groT, rimpelig bestippeld , met 's
oF 4 langsribben. Het $ stroogeel, ungevleugcld; de kop

en het midden van het halsschild eenigszins gebruind. Dekschilden aan de basis ver

uiteen staande, schiihvormig, den achterrand van liet nictanotum nauwelijks overschrijdend,

l.engtc bij het $ 85-10 mm., bij het 5 6—y mm. Op vele plaatsen in de provinciën i'.el-

derlaiid, Utreclit en Limburg, gemeen tiissclien gras en struiken; Juni, Juli. De mannetjes

vliegen 's avonds rond en verspreiden een zeer iiuensiet" licht, de wijl'jes licluen minder siurk.

1. splendidula L. l)

3. Phosphaenus Lap. de Caslelii.

Lichaam gestrekt , met tamelijk parallele zijden , dorso vcntraal afgeplat. Sprieten

lang en dik, draadvormii; , de basis van het halsschild overschrijdend : met een zeer

klein, kegelvormig aanhangsel op het eindlid. Oogen veel kleiner dan bij Lampyris
en Lamprohiza, in beide seksen van elkaar afstaande. Voorkaken als bij Lamp r 0-

hiza. Halsschild zoo lang als breed, van voren afgerond-versmald ; alle randen breed

kantig opgericht, zonder doorschijnende vlekken. Schildje bij het $ ,i^root , driehoekig

,

aan het uiteinde afgerond ; bij het J niet zichtbaar. Dekschilden bij het i meer ofminder
verkort, gnvoonlijk namcelijks tot aan het uiteinde van het eerste teri^i,-/ reikend ; naar
achteren versmald en divergeerend ; bij het 2 onduidelijk en tegen het mesonotum aan-

gegroeid, derhalve nagenoeg ontbrekend. Vleugels in beide seksen rudimentair of ont-

brekend. Poolen tamelijk breed en plat. Bij het i een klein bijkomend sterniet.

De larve der eenige Europeesche soort, welke ook in Nederland voorkomt, is door

Muller, Mulsant en von Heyden beschreven ; zij gelijkt veel op die van Lampyris, doch

is veel kleiner ; de bovenzijde ,i(eheel glanzig zwart , de onderzijde bruinachtig , het laatste

sterniet bleekgeel. De drie tergiten van den thorax met twee kielvonnige langslijnen.

Het $ zwartbruin, halsschild en achterlijf glanzig. Halsschild verspreid bestippeld, achter het

midden met twee convergcerende langsgroevcn. Dekschilden verkort, gelijkmatig of plot-

seling Cde vorm cnai'ctatus E. Oliv.J versmald, het uiteinde meestal het eerste tergiet

nauwelijks bereikend; bij den vorm hracliyfitenis Mots. veel korter, den nietathorax niet

overschrijdend; ook wel tot aan het uiteinde van het 3e tergiet reikend (de vorm ;«rtfro/)/6'/HJ

E. Oliv.). Achterlijf krachtig bestippeld, soms lichtgeel omzooind Qjlavkhictiis E. Oliv.);

de laatste twee tergiten, althans aan de zijden, alsook de laatste twee sterniten witachtig.

Pygidium uitgerand. Het S gelijkt op een klein 2 van Lampyris iioctiluca, iets grooter

en meer ovaal dan liet <?; zwartbruin, op de borst roodachtig, volgens Cnnwlhis bij het

leven fraai perzikbloesein-klenrig; sprieten korter, halsschild iets korter en van voren meer
afgerond, geen schildje; dekschilden <induidelijk, met het mesonotum tot eene genieenscliap-

nelijke plaat samengegroeid, welke in liet midden tot eene driehoekige lob verlengd is;

epiplenren duidelijk gegroefd; achterlijf op de bovenzijde rimpelig, met eene langskiel over
het midden; liet laatste tergiet bleekgeel; onderzijde bruin, de laatste twee sterniten rood-

geelachtig, bij het leven pliosphoresceerend. Lengte bij het g 5J—7 mm., bij het S 7 -3 min.

Verbreid door het geheele land, vooral in tuinen , April—Sept. Het J op sommige plaatsen niet

zeldzaam; men vindt het overdag, rondkruipende op den grond tnsschen gras, vooral op vochtige

plaatsen; ook onder planken, rottend hout, bloempotten, in plantenafval en rottende aard-

Ij Dat L. Buiirldieui J. Duv. bij Vist- in Hclijir /,yii vuorkuiiieii lierusl urijri-twijlVld cp t,rijiiislr <li't.riniir.ilic.
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appelen. Op warme zomerdagen, bij bedekten liemcl en na regen, verschijnen zij soms in

aantal; ook worden zij soms door bet water aangespoeld. Bij gevaar bonden zij zich als

dood. liet 3 pliospboresceert zeer sterk nit twee lichtende stippen op bet voorlaatste sterniet.

Het S zag ik nog niet uit Nederland. De larven vindt nien in aantal tusschen plantenalVal,

vooral in bet najaar; zij schijnen zich in bet voorjaar te vcrpoppcn . i. hemipteru» Fourcr.

Lil. Familie LYCIDAE.

Eene kleine 1'amilie, welke in Enropa door betrekkelijk weinige vormen, doch in de tropen

rijkelijk vertegenwoordigd is. Zij is het naast verwant aan de I. anipyridae en Tbele pb orida e;

doorgaans is bet luiidskelet vaster dan bij de vertegenwoordigers der laatstgenoemde familie. Merk-

waardig zijn de dekschilden, welke naar bet niteinde meer of minder-, bij exotische vormen, vooral

bij de wijfjes i), zeer sterk bladachtig verbreed zijn en

in vele gevallen eene eigenaardige sculptniir vcrtoonen

,

bestaande nit een door langs- en dwarsnervcn gevormd
tralicacbtig netwerk (Fig. 80) Kop meer of minder door

bet van voren opgerichte, naar achteren meestal verbreede

halsscbild bedekt, doch niet overwelfd; bij de Homa-
lisini lot aan den acbterrand van bet voorhoofd onbe-

dekt; bet gedeelte vóór de sprieten bij vele soorten

(o.a. Ly gis t op te r us) iets snnitvormig verlengd (Fig.

7y II). — Bovenlip duidelijk zichtbaar. Voorkaken veelal

tamelijk weck, soms rudimentair; bij velen daarentegen

vooruitstekende. Binnenste aciitcrkaaks-lob bij vele soorten

rudimentair. - Sprieten draadvormig. gezaagd of gekanul,

gewoonlijk dicht aaneenstaande, bij de Honialisini
iets meer van elkaar verwijderd; hetzij op het voorhoofd

tusschen de oogen (D i et y op t e r u.s), betzij vóóraan

op bet voorhoofd, op de basis van de snuitvormigc

voortzetting (Ly gist op teru s) (Fig. 79 II), of tusschen

de oogcii, aan weerszijden van eene voorhoofdsbuil, inge-

plant. — Halsscbild aan weerszijden en ook aan den

voorrand meer of minder bladachtig of kantig verbreed;

veelal door diepe indrukken als in vakken verdeeld

(Die t y o p te rus); bij de Honialisini op de zijden

niet bladachtig verbreed en slechts oppervlakkig ingedrukt.

Dekschilden volkomen ontwikkeld, bij het 2 van 11 oma-
lisus rudimentair, de epipleuren meestal niet duidelijk

of ontbrekend, bij Homalisus duidelijk. — Prosternimi vóór de voorcoxae tot eene zeer smalle dwars-

plaat gereduceerd; bij de Homalisini groot, breed-vierhockig en door een naad van de pleurac

gescheiden. Pleurae van den nietathorax met parallele zijden, aan den binnenrand rcclit; met weinig

zichtbare epimeren. — Beide seksen gevleugeld, behalve bij II om a 1 isus, waar bij het J de acinei vleugels

rudimentair zijn. De vleugels van Di c t y o p terus minutns F. zijn zeer donker ge|)igmentecrd.

Volgens Roger zijn de terugloopcnde aders in de area externo-mcdia en hare dwarsverbindingen als

bij Elater. De vcna interno-media is gevorkt, de beide takken bereiken den acbterrand niet, doch

zijn daarvóór naar elkaar toegebogen, zonder dwarsverbindingen. De in de area externo-mcdia uit de

vena van dien naam ontspringende bijadcr, evenals bij de Elatcridae, dichotomiscli vertakt, hare

eindtakken, evenwijdig aan elkaar, tot den acbterrand loopend; tusschen den binnensten vorkiak der

bijadcr en den buitensten der boofdadcr met eene dwarsverbinding. De anale bijader gewoon, met de

hüofdader, nabij de splitsingsplaats, door eene kcjrie dwarsverbinding vereenigd. — Achterlijf bij het ^ met
8 sterniien, van welke het laatste smal, bijna altijd driehoekig en horizontaal, in twee boven elkaar

gelegen kleppen, verdeeld is 2); bij het $ met 7 sterniten, van welke het laatste zoo breed als het

6e en aan bet uiteinde afgerond is. Bij de Homalisini schijnt het achterlijf bij bet <? te besta;in

uit 6 (men bemerkt echter veelal tus.schen het 5c en 6c sterniet, het uiteinde van een bijkomend
.sterniet, onder bet 5e verborgen), bij bet 5 nit 7 sterniten. — Middelcoxae van elkaar verwijderd;

zeldzamer aaneenstaande (Homalisus). Trocbanters der aciuerpootcn driehoekig, aan den binnenboek

meer of minder uitgetrokken; zeldzamer (Homalisini) langwerpig-ovaal, aan het uiteinde .scheef

afgeknot. Dijen recht op het uiteinde der trocbanters (Itg. 79 I) ingeplant. Schenen meestal sterk

samengcdrukt. De eerste 4 tarsleedjes op de bovenzijde gewelfd, hartvormig; op de onderzijde lob-

vormig gezoold. — De soorten vcrtoonen zich overdag en vallen meestal door de levendige kleuren, als

Fig TX Orig.

I. Arhterpoüt van Dittyojilerus Aurora Hprlisl,

11. Kitp vnn I. ygis tu pteriis san|;uilu-us I..

i) O.a. bij de gfiHTü I.jcu» F. i'ii (^ aiopteroii (jiióriti.

-) Ky lift /uiü-Luru|U'e!>c'lit; genus Paradriliis Kirsw. in beiüi- ^eksi-n 7 su-rnitfii.
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scharlaken rood of geel (bij tropische soorten), alsmede door de eigenaardige sciilptmir der dekschilden

in 't oog. Bij gevaar houden de meesten zich als dood, door sprieten en pooten in te trekken. Zij

leven meestal op bloeiende planten. — Uc larven zijn carnivoor en leven , vcrsclieidcncn bijeen , achter

booniscliors ol' in den molm van het spint, waarin vele uitwerpselen van Scolytiden, Ceram-
bycidcn en Pissodes voorhanden zijn. Volgens l'crris zouden zij zich met de larven van schors-

bcwonende kevers voeden, welke zij vermoedelijk met hare lange voorkaken doorboren, om het bloed uit

te zuigen. De larve van L y gis to p te r us sanguineus L. is lang gestrekt, lijnvormig, vlak; op de

bovenzijde zwart, op de onderzijde witachtig met in langsrijen geplaatste zwarte vlekken; de anale

ring rood, met twee naar achteren gerichte, naar elkaar toegebogen zwarte haken. Kop zeer klein,

niet terugtrekbaar; op de boven- en onderzijde vlak, aan weerszijden met een kleine ocel. Sprieten

2-ledig; voorkaken toegespitst en naar elkaar toegebogen, met tot eenc lioornachtige lijst gereduceerde

achterkaaks-lobben; kaaktasters 3-, liptasters 2-ledig; geen kin. Pooten zwart, elk met een enkelen klauw.

Deze familie grenst door de Lycini aan de Lampyridae en de Thclcplio ridae, door de

H o ni a 1 i s i n i aan de E 1 a t e r i d a e.

Overzicht der Tribu.s.

Prosternum vóór de voorcoxae duidelijk ontwikkeld, tamelijk breed. Kop door den voortand

van het halsschild niet bedekt, vóór den sprietwortel niet verlengd. Sprieten op het voor-

hoofd, tusschen de oogen, ingeplant. Middelcoxae tegen elkaar of nagenoeg tegen elkaar

aanstootend. Epipleuren der dekschilden duidelijk en scherfi begrensd i). Sclienen recht. Achterlijf

bij bet (? met 6 sterniten , tusschen liet 5e en óc sternict bemerkt men veelal een bijkomend

stemlet onder het 5e verborgen; bij het ongevleugeld en van rudimentaire dekscliilden voor-

ziene J (n.l. bij Homalisus Fo n tisbel laq u ei Fourcr.) met 7 sterniten . I. HomalUini.

Prosternum vóór de voorcoxae tot eene zeer smalle strook gereduceerd, zoodat de voorcoxae

nagenoeg den voorrand bereiken. Kop door den voorrand van het halsschild meestal gelieel

bedekt. Sprieten hetzij op het voorhoofd tusschen de oogen, of aan de basis van den snuit-

vormig verlengden kop (FIg. 79 II) ingeplant. Middelcoxae van elkaar verwijderd. Dekschilden

zonder epipleuren, hoogstens door eene langsrib begrensd. Schenen met meer of minder

gebogen buiteidiant. Achterlijf bij het $ met 8, bij het $ met 7 sterniten ... 11. Lycini.

I. Tribus Homalisini.

Bevat slechts het genus, t i. HomaliSUS.

II. Tribus Lycini.

Kop duidelijk snuitvorinig verlengd. Sprieten vóór de oogen, aan de basis van den snuit,

ingeplant (Fig. 79 II). Halsschild met eene middengroef en eenige zijgroeven , zonder langs-

ribbcn. Dekschilden fijn gestreept, slechts zeer flauw geribd, zonder tralicachtige sculptuur.

2. Lygistopterus.

Kop niet snuitvorniig verlengd. Sprieten op het voorhoofd, tusschen de oogen , ingeplant. Hals-

schild met zeer diepe, door ribben gescheiden indrukken. Dekschilden met duidelijke langs-

ribben , waartusscben eene tralieachtige sculptuur fFig. 80) (Dictyopterus.)

^ I. Tribus Homalisini.

1. Homalisus GeolTioy.

Sprieten op het Toorhoofd, tusschen de oiv^en , ini^eplant, vrij krachtig ontivikkeld

,

nagenoeg draadTormi;:; ; het 2e en 30' lid zeer klein. Kop niet door den voorrand van
het halsschild bedekt. Monddeelen als bij Di c tyopt e r us ; alleen zijn de liptasters zeer

kartel het ie en 2e lid zeer klein, het eindlid veel grooter , meer kegelvormig. Hals-

schild iets breeder dan lang, aan de zijden scherp gerand; met a/geronde voor-, en

spitse , sterk naar buiten gebogen , achterhoeken ; aan weerszijden aan de basis met eene
,

ongeveer tot aan het midden reikende, kielvormigc langslijn ; op de schijf ?net ondiepe

groeven. Dekschilden lang gestrekt, met parallele zijden, vlak, in langsrijen grof en

dicht bestippeld ; de de tusschenruimte in den regel als eeneJijne langsrib ; de epipleuren

1) Bij hel in Circassi*- voorkomende genus Euanoma Ueitler ontbreken de epipleuren.
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duidelijk en scherp begrensd. Prosternutn vóór de coxac duidelijk ontwikkeld, tamelijk breed.

Achterlijf 7net 7 tergiten en 6 sterniten ; tussclien het 54- en 6c stemlet bemerkt men
veelal een bijkomend sterniet onder het s^- Terborgen. Middelcoxae tegen elkaar of
nagenoeg tegen elkaar aanstootend. Schenen recht. Volgens Rouget en Bertkau zijn bij het

% {n l. van H. I'ontisbellaquei Fourcr.) de achtervleugels rudimentair ; de dekschilden sterk

verkort , divergeerend , naar buiten over den rand van den metaihora.x afioaarts ge-

bogen, naar het uiteinde toegespitst; achterlijf met 7 sternieten. Be chitinehuid is iets

steviger dan bij andere Lycidae. — Dit genus vormt den overgang van de Malaco-
der mat a tot de Elateridae; vooral sluit het nauw aan het genus Cam py lus aan.

Van de 4 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Lang gestrekc, met tamelijk paratlclc zijden; pekzwart, tamelijk glanzig, uiterst lijn behaard.

Dekscliildeii gcelrood met een zwartbruincn naadband, welke zich naar bet uiteinde geleidelijk

versmald; bij ab. c. "munochhiros Dalla Torre (jtigricans Sehilsky) de dekschilden geheel

zwartbniin. De eerste 3 S|)rietleedjes aan liet uiteinde, of het 2e bijna geheel, gcelrood.

Pooten gcelbrninachtlg. Dekschilden aan de zijden, vooral naar voren, sterk afwaarts gericht,

met krachtige sti|>pclrijen; de 6e tusschenruinuc als ecne iiine langsrih. Mctasternuni veel

meer ontwikkeld dan het niesusternum. Uij het grootere S zijn kop en halsschild vuil steen-

rood, het achterlijf glanzig iickbruin, op de onderzijde licliter; dekschilden en vleugels

rudimentair; kop meer in liet halsschild teruggetrokken, oogen en sprieten kleiner dan Uij

liet ,f; de achterhoeken van het halsschild stomp; meta- en niesosternnm even groot, korter

dan de eerste sterniten; uiteinde van het achterlijf met twee gonapopliysen. Lengte $ 5—

6

mm., $ 8 mm. Op boomen, als: eiken, haagbeuk enz., soms aan graslialmen op bescliaduwde

plaatsen. Mei—Juli; uitsluitend bij Nijmegen en in aantal in de omstreken van Maastricht

gevangen; het 'j nog niet nit Nederland bekend. In België op vele ]ilaatsen, vooral op

kalkgronden; ook hij Akeu en in Westfalen. De larve, welke niet de nietamorphose door

Bertkati beschreven is, leeft aan den rand van boschweidcn, vooral aan hellingen van

heuvels, tusscheu afgevallen bladeren 1). ISij Munster werden <? en $ in copula op cene

grasweide gesleept .... (suturalis Oliv., S Rougcti E. Oliv.) i. Footisbellaquei Fourcr.

11. Tribus L v e i N i.

2. Lygistopterus Malsaiil (Fig 7911).

Lichaam gestrekt, op de bovenzijde vlak gedrukt. Kop klein, neergebogen, door

den voorrand van het halsschild bedekt , in een matig langen snuit verlengd. Bovenlip

tamelijk lang, afgerond. Voorkakcn gewoon , met scherpen , sikkelvormig gebogen , top.

Achterkaken met twee lang behaarde lobben , van welke de binnenste zeer kort en meer

vliezig is; de buitenste toegespitst. Kaaktasters i,-lcdig , het eindlid scheef afgeknot.
Onderlip hoornachtig , smal en lang; de tong, als een kleine, afgeronde, gebaarde

top, tusschen de basis der yledige liptasters uitstekende ; het 2e liptaster-lid ongeveer zoo

lang als het afgeknotte ^e. Sprieten vóór de oogen , aan de basis van den snuit , inge-

plant ; zifielings gecomprimeerd , vrij krachtig ontwikkeld ; het \e lid 7natig groot , het

2e klein, het ^e tweemaal zoo lang als het 2e. Halsschild vierhoekig, breeder dan lang

;

met eene verdiepte langslijn en aan weerszijden twee zijgroeven , welke door eene bultige

dwars-7.<erhevenheid gescheiden zijn; de randen kantig opgcbogen. Schildje lang7verpig

,

aan het uiteinde afgeknot. Dekschilden naar het uiteinde een weinig verbreed, zonder

epiplcuren; fijn gestreept en met zeer flauiüe langsribben , zonder tralieachtige sculptuur

zooals bij Dictyopterus. Prosternum vóór de voorcoxae tot eene zeer smalle strook ge-

reduceerd , zoodat de voorcoxae nagenoeg den 7'oorrand bereiken. Middelcoxae van elkaar

verwijderd. Schenen met meer of minder gebogen buitenrand. Tarsleedjes hartvormig.

Klamven gewoon. Achterlijf bij het S met 8 , bij het ? met 7 sterniten.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Bovenzijde dicht behaard; halsschild, behalve een zwarte langsband over het midden, en

de dekschilden licht bloedrood; lichaam overigens glanzig zwart. Halsschild de helft breeder

dan lang, naar voren iets versmald, bij ab. *cuüaris Motsch. sterk verbreed, met parallele

1) Vertkail lag m\ ïijirt larx-ii, aan il>' wi-eki- zij.krh-n \au li.'l aoliliTlljI. iii.'Hhmi sU-lk, pru.iiai lilij; |jihl,al> van I. anip vri

larven, [ihosphori'ici-ercn.
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zijden. Dckschikfcn iets brcedcr dan liet lialsscliild. lüj bet $ de sprieten iets langer dan liet

lialve lichaam. Lengte 7—11 mm. Op bloeiende heesters en bloemen, vooral op Umbclli-
feren en C o ni po.si te n; Mei— Aiig. Het S legt hare eieren in den molm van boom-
stronken, vooral van eiken en berken. De larve is beschreven door Latrcillc, Erichson en
Perris. Verbreid in de grensprovincien, doch over het algemeen zeldzaam. Ook in België
zeer verbreid i. sanguineus L.

Iif. so. Orij.-.

Dictyopterus Lalieille (Fig. 80).

(Eros Newm.)

Dit i;eniis is zeer verwant aan L}\!^i stop t er us , doch vooral- onderscheiden door
den korten, niet snuit70rmig verlengden kop. Sprieten op het voorhoofd, tiisschen de
oogen, ingeplant; nagenoeg draadvortnig , bij het S een weinig gezaagd: het T,e lid

ten opzichte van de volgende leedjes kort, meestal in 't oogvallend-, bij D. aff i nis
slechts 7veinig langer dan het 2e lid. J 'oorhaken sterker gekromd. Achterkaken eveneens

met t'ivee lobben , van lüelke de buitenste echter

zeer breed en kort , van buiten naar binnen

scheef afgeknot is , de binnenlob zeer kort

,

moeielijk te herkennen. Onderlip kort, de ge-

baarde tong tiisschen de basis der dicht aan-
eenstaande liptasters iets uitstekende. Liptas-

ters met een zeer groot , eenigszins driehoekig

eindlid ; de eerste twee leedjes klein, iceinig

in grootte verschillend. Halsschild met opge-

richte randen en een aantal langsribben

,

waartusschen 4 of ^, veelal seer diepe, indruk-
ken. Dekschilden met 4 i) meer of minder
sterke langsribben, benevens regelmatige dwars-
rimpels in de tusschenruim/en, waardoor eene

tralieachtige sculpuur van vierhoekige tnazen

gevormd jvordt ; of tuel zijn het dubbelrijen van vierhoekige groepjes tusschen de

langsribben , 'waarbij soms nog eene fijne bijkomende langsrib aanwezig is {Fig. 80).

Dijen bij het S van sommige soorten verdikt en aan de basis der binnenzijde met een

groefje 'waarin een haarbundel yD. minutus en Cosnardi). Klauwen gewoon, altijd

rood. De soorten zijn op de bovenzijde nagenoeg geheel of grootendeels scharlakcnrood.
Het 2 legt hare eieren >net den eierlegger in , door schorskevers beiuoonde , schors of
in het spint. De larve leeft vele jaren {bij D. affin is 5 pareri) , alvorens te verpoppen.

De kevers leven . van Mei tot September , op vermolmde hoornen en oude stronken
,

soms treft men ze ook op planken , houtstapels en in het zaagsel van houtzagerijen

;

zeldzamer op Urn b e llife r e n.

De larve van D. rubens is door Perris; die van nigroruber door Beling en
Hardy en de pop door Beling ; de larve van Aurora door Laporte en Motsclmlsky
en de pop door Beling beschreven.

Van de 10 Europeesche soorten komen 5 /// het omliggend gebied voor.

I Het 3e sprietlid in 't oog vallend langer dan liet 2e. Dekschilden op de schijf met 4 i) duidelijke
langsribben en soms nog eene fijne bijkomende langsrib in de tusschenruimten 2

Het 3c sprietlid slechts weinig langer dan het 2e. Halsschild met 5 diepe indrukken, van welke de
middelste zeer groot en elliptisch is. Dekschilden met 4 langsribben op de schijf (Sub-gen.
Pyropterns Muls.). Glanzig zwart of zwartbruin , de dekschilden fraai scharlakcnrood. De
tusschenruimten der langsribben op de dekscliilden door dwarsbalkjes in vete, dicht oiieen-

staande, rechthoekige groefjes, als een traliewerk, verdeeld; slechts aan de basis met eene

L y o |. t e r 11 3 A u r u r

I. iiovt'iuijde.

II. Gedet'Ile vnn hel linker di-kscliild . slerk verpruut.

1) Bij de in Zuid-Kraiilirijk vuurkuiiiend*!

bijkumende in do tusïchunriitmlen.

It. ;i I leriia tu-s ("airin. slechts lUfl !i duidt-hjkf kiugsrihheii i-ii bovendien eene lijn
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dubbele rij jjroefjes. Sprieten bij bet J langer clan bij bet J, dicbter en meer afstaande

behaard. Lengte 7—8J mm. In dennenbosscbcn van liet subalpine gebied. Niet inlandscb. In

Westfalen (nigroriiber de G. pars) (alTinis Payk.)

2 Voorhoofd tusscbcn de dicbt aaneenstaande sprieten weinig gewelfd en niet gegroefd. Ilals-

stbild iJ maal zoo breed als lang, naar voren iets versmald, met 4 of 5, meer of minder

diepe, indrukken, van welke de middelste (wanneer deze aanwezig is) altijd gesloten en

elliptisch of eenigszins ruitvormig is. Dckschilden met 4 duidelijke langsribben, benevens

eene flauwe langsrib in de tusschenruimtcn. Dijen in beide seksen gewoon (Fig. 79 I).

CSub-gen. Dictyopterus i. sp.) 3

Voorhoofd tusschen de van elkaar verwijderde sprieten sterk uitpuilend, door eene diepe groef

in twee duidelijke builen gedeeld. Kop niet geheel door den voorrand van liet balsschild

bedekt, llalssrhild weinig brceder dan laug, naar voren slechts zeer weinig versmald; met

5 diepe indrukken, van welke de middelste noch van voren, noch van achteren gesloten

is, daar de twee langsribben op het midden van de sclüjf (waartusschen nog eene zwakke
middenrib) zich niet vercenigen. lüj liet ^ de dijen eenigszins knotsvormig, aan de basis

der binnenzijde niet een groef je waarin een baarbundeltje (Sub-gen. Platycis Thoms.). . 4

3 Ilalsschild met twee gebogen langsribben over liet midden , welke zich van voren en van

achteren vereenigen en daardoor eene meer of minder duidelijke, naar achteren meestal

lanccivormig verlengde, elliptische of eenigszins ruitvormige groeft) insluiten; bovendien

aan weerszijden nog twee groote indrukken; de vói'ir- en acluerrand meer of minder accolade-

vormig gebogen, üekschilden nagenoeg onbehaard, bijna glad, elk met 4 duidelijke langs-

ribben; in de tusschenruimten met twee regelmatige rijen vierhoekige groef jes, welke eene

tralieachtige sculptuur vormen. 1'ekzwart, tamelijk glanzig; halsschild en dekschilden fraai

scharlakcnrood; halsscliild up het midden meer of minder gebruind. De eerste sprictleedjes

iets lichter dan de overigen. Bij het J de sprieten langer dan bij bet J, het midden van

het lichaam iets overschrijdend. Lengte y— 12J mm. Op rottende deuucnstronken, in zaagsel

van houtzagerijen en soms op U mbe 1 li fc re n ; Mei—September. Niet inlandscb. In lielgië

bij Luik ; ook bij Aken en Breinen. Ik zng een bclgisch ex. zonder nadere opgave van vindplaats.

(Aurora Herbst) (Fig. 80)

Halsscliild met eene enkele langsrib over het midden , benevens aan weerszijden in het midden
eene meer of minder iluidelijke dwarsrib, waardoor 4, soms weinig duidelijke, indrukken, doch

geen middenindruk voorhanden zijn. Dekscliildcn dicht behaard, elk met 4 duidelijke langs-

ribben; in de tusschenruimten met twee rijen kleinere, minder scherpe, eenigszins stipvormige

groefjes. Pekzwart, tamelijk glanzig; halsschild en dckscliildeu scharlakeurood; halsschild

op het midden meer of minder gebruind. De eerste sprictleedjes veelal op de onderzijde

roodachtig. Bij het g de sprieten langer dan bij het J, het midden van het lichaam iets

overschrijdend. Lengte 8- loj mm. Als Aurora; soms rondvliegende. Mei— Aug. Niet

inlandscli 2). In de Rijnprov. bij Diisseldorf (sanguinca Scop.) (rubens Gylh.)

4 Halsschild met eenigszins afgeronde voorhoeken; de ivvcc langsribben op de voorhelft naar

voren iets divergcercud, op de achterhelft dicht aaneen loopend, daardoor de middelste der

vijf indrukken van voren en van achteren open en in de voorhelft zeer breed. Scliildje van
achteren ingesneden. Dekschilden elk met 4 krachtige langsribben; in de tusschenruimten

met twee regelmatige rijen groefjes, waartusschcn eene zwakke, bijkomende langsrib. Zwart
of zwartbruin; de dekschilden scharlakci/rood , vrij dicht behaard, liindlid en soms het uit-

einde van het voorlaatste lid der sprieten roodgeel. Bij het $ de sprieten langer dan bij het

$. Lengte sJi— 8 mm. Als de vorige soorten, vooral op eiken en soms op brandnetels;

Juli—Scpt. Niet inlandscb. In België bij Luik; in Westfalen bij Rheine en Munster.
(uigrorubcr de G. pars) (rainutus F.)

Halsschild met vrij scherp aangeduide rechte voorlioekcn; de twx'c langsribben op de voorliclft

parallel verloopend, op de acliterhclft bochtig, tamelijk ver vaneen staande en naar de basis

divergccrcnd; overigens als bij minutus met 5 indrukken. Schildje van achteren zwak
uitgerand. Dekschilden elk met 4 langsribben; in de tusschenruimten met onregelmatige

groefjes, die slechts hier en daar eene minder volkomen dubbelrij vormen. Zwart; het hals-

schild, behalve het zwarte of bruine midden, benevens de onbehaarde dekschilden geelrood.

Sprieten zwart of donkerbruin, alleen aan den wortel soms roodachtig. Bij bet <? de sprieten

langer dan bij het $. Lengte 55—8 mm. Vooral op beuken en berken. Mei Juli. Niet

inlandscb. In België bij Chaudfontaine en BoitsI'ort. Ik zag een Belgisch ex. zonder nadere

vindplaats (coll. IFesmael) . . . (Mcrckii Muls., flavescens Uedt.) (Cosnardi Chevrol.)

1) Bi) i'«'n vonii liyliri(iu> Miuiiili., wi-lk.- duur Sriillilz :ils >(i.irl licM-liuuwd \surih. is <U- vüümiid v;.ii lu-t liiiLs>, hiUl in

tii-t midden dii'ji inp-kurvoii , dïiarduor slerk ;iLi-ul;idfvuriiiip , buM-ridipii i> di- iiiiddi-iitirufl" uji het li:il>.Mliild iiiini-iiiji-jt /oü

brtvd als lanR fi) lu-t 7i' sliTiiii'l hij Iii'l wijljf siualliT dan luj Aurura. Vu1k<'H> St-HÜilz in Nourd Dnilsiililand, ik bciil

de£L'ii vorm nit Uf-t Sohwar/.wald. Tussclicii liyliridiis en Aurora vindt men alle uver^ingen, zoudat hybridu» slechUi

een extreme vorm is.

2) Volgens E. HoliiitcaH in Nederland, inij niet bekend.
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rus Fall

Llll. Familie THELEPHORIDAE.

(Ca II til ;i r iii;\L' aiict.)

Deze familie is, evenals die der Cyphonidae en La mpyridae vooral {.ekcnmerla door

bet weekc, buigzame, dikwijls vliezige, grootendeels lijn e,, diclu behaarde undskclct vm,ral der

acbterlijfsringcn en dekscbilden. ^ Kop vnj groot, een.gszins un het balssclnld mstekcnd, ^^''«^^ de

oo.Ten meer of minder, soms cenigszins halsvormig versmald (P odabr '.is, M al tb i n us). - Oogcn
°

=>
o. u , fa s^^^^^^j^

.^^ j^^.^^ ^^I_^^^^ ^^l^jj,^ ^^^^^^^ ,^y het J' meer

uitpuilend. — Monddeelcn eveneens tamelijk week

en tceder. Hovenliii alleen bij de 1) ri 1 i n i duide-

lijk, kort, verbreed en van voren llauw uitgcrand;

in den regel rudimentair en onduidelijk, of door

den clypeus bedekt. Voorkaken daarentegen vrij

kraehtig ontwikkeld, tamelijk slank, sikkclvormig

gebogen en tot grijpen en versebeuren van den

buit geschikt; aan de binnenzijde glad, of naar

het uiteinde scherp getand en daardoor als met

gespleten top (Drilini), of aan de binnenzijde

met een scherpen middentand (Malthinus), of

kamvormig getand (M a 1 1 h a r c h u s). Achterkaken

met twee meer of minder vliezige, perkament-

achtige of weeke, zelfs eenigszins vleezige, na den

dood iets versclirompelde lobben , van welke de

binnenste gewoonlijk veel kleiner dan de buitenste,

bij de DrUini zelfs gelicel rudimentair is. Kaak-

tasters 4-, liptasters 3-ledig, deze laatsten veel

kleiner dan de eersten; het eindlid bijl- (Fig. 81 II),

mes- of eivormig. Kin vierkant, vliezig, veelal

uit twee stukken bestaande, welke door een dwars-

naad gescheiden zijn; de tong boornachtig of

vliezig; geen paraglossen; veelal zijn de kin en de

tong onduidelijk- of in het geheel niet van elkaar geseheiden. — Sprieten meestal draadvormig, zelden

meer of minder gezaagd of gekamd f^ Drilini (Fig. 82 O O. n-ledig; hetzij vrij op het voorhoold,

tusschen de oogen, of (Dril in i) aan de zijden van het voorhoofd, naast den iets opgenchten zijr-ind,

dicht vóór de oogen, ingeplant. — llalsschild meestal vlak, eenigszins sclujfvormig, aan de zijden

meer of minder vlak uitgebreid, vierhoekig of trapeziumvormig, meestal met scherpkantigen zijrand.

Dek'^childcn los op het achterlijf liggend, doch veelal gedeeltelijk de zijden overschrijdend; bij enkele

genera zijn zij, hetzij in beide seksen of alleen bij het ?, verkort; bij de larvenvormige Drilus-

wijfjes ontbreken zij geheel, zoo ook de acbtervleiigels; de epipleuren hoogstens aan de basis smal

aangeduid, bij de Drilini duidelijk.

De ncrvatuur der achtervlcugcls stemt in hoofdzaak overeen met die der E I a te ridae QLampy-

lus). De vleugel van The I e ph or'us fuscns L. is, volgens /ioirf)', eenigszins zwartachtig gepigmen-

teerd, het topgedcelte donkerder; de nerven zwart, duidelijk uit den lichteren grond uitkomende. De

teruTloopende aders in de area eMterno-media duidelijk ontwikkeld, door eene dwarsverbinding ver-

boncTen, welke zich tot aan de vena scapularis voortzet. De vena interno-media is tamelijk ver

van de basis gedeeld; de beide takken zonder dwarsverbinding, zoo ook de uit de vena externo-

media ontspringende bijader, welke zoo sterk gebogen is, dat zij met den buitensteii tak der hoofd-

ader nagenoeg samenkomt; dwars-verbindingen tusschen heiden daardoor uiterst kort. De anale bijader

met de^hoofdader ongeveer in het midden van haren loop verbonden. — Prosternum vóór de vooi-

coxae als een smal strookje. Mesosternum met groote pleurae, welke de coxae bereiken. Metasternuni

in den regel goed ontwikkeld; de pleurae van den metathorax naar achteren versmald, nabij het uit-

einde meer of minder van binnen uitgebogen, bij de Drilini daarentegen met parallclc, rechte zijden.

Voorcoxae groot, breed, kegelvormig uitpuilend, in 't midden elkaar nagenoeg aanrakende. Eigenlijke

gewrichtslioltcn voor de voorcoxae zijn in den regel nauwelijks voorbanden, veel meer worden de

voorcoxae door hare spiermassa in den gewenscliten stand gehouden. Pooien (Fig. 81 I) in den regel

slank, vrij lang; dijen scheef tegen de trochanters aanliggend; schenen met uiterst kleine ot zonder

eindsporen. Tarsen 5-ledig, gewoonlijk het 4e lid meer of minder hartvormig verbreed r)f tweelobbig.

Klauwen krachtig ontwikkeld, verschillend gevormd, hetzij aan den top gespleten (Fig. 81 III), gewoon

of aan de basis getand, ook wel alleen de voorste klauw gespleten.- Achterlijf 2) met 8 of 9 tergiten

Fig. 81. Orip.

I. Arhtt-rpoül %an Tli elep liu r u s rusl
11. KaaktiisUT van id.

UI. Aihltrlars van U h agu n y tlia f u ! v a Scup.

Hl. liHl Oosl-lmlis.liH Bonus Tvlu.-rr.i> Dalni. i,\,i li.-I «url.üid ,n .Ie eindl,.-.lifs v.T.likl, 1..| 1..-1 inanii.'lj.- van li.'t

/.lid Ainerikaanii-h.' fi-aai H h .• n K

"

'I ' « 1", Jal den üVirpanf Vürn.l lul de l.a .11 p \ n .1 a ,-, In'l .Ie lot .Ie lid va.i iwee

rijen, aan de ba^is omspringende, rank.>n vuorzii-n, welke, evenals hel uileinde der spoelen, doniip li.'liaard z:jn.

Hel aclilerlijl' dat in tegenslelling lol de I.ampyridae niel pliosplioresieerl , doet zulks wel liij hel Zuid-Ainerikaansehe

genus 1* h eogüdes.
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en 7 stcrnitcn; liij liet $ van T lic 1 e pliorus no^ met een 8e, iecs smaller, anaal-sternicc. Veelal zijn de

zijden van liet achterlijf verbreed en vooral bij de T licicplior ini steken de acliterliocUcn der af-

zonderlijke ringen over de basis der daaropvolgenden meer of minder sclicrplioekig nii, zoodat liet

achterlijf bij het levende dier, aan de zijden getand of gezaagd, na den dood verschrompeld en ge-

plooid is. — Volgens Liegel zouden bij sommige Thelcph or in i rudimentaire luiidblaasjcs voorhanden

zijn, welke bij de Malachiinac ouder de fam. der Melyridae volkomen ontwikkeld zijn en nader

besproken zullen worden. Merkwaardig zijn nog bij de mannetjes van Malthodcs en M a 1 1 h a r-

chus de op verschillende wijze tot copulatie-grijfiorganeu vervormde laatste tergiteu en sterniten

(Fig. 83 II). Bij deze familie komen nimmer mctaalglauzige soorten voor, grootendeels zijn zij geel,

rooügeel, bruin, zwart of gevlekt, bij uitzondering met blauwaclitigc dekschilden.

Allen zijn dagdieren, die meestal langs de stengels van planten (veel cultuurplanten), op boomcn
of lip bloemen, vooral op Umbclliferen en (". rainin eeen rondloopen, zicli voedende, evenals

hare larven, met allerlei kleinere insecten, vooral Diptera; daardoor kunnen zij als nuttig voorden
landbouw bescliouwd worden. Velen vliegen rond. — De larven der Tlielephor in i komen in vele

opzichten overeen met die der Lampyridac, doch onderscheiden zich vooral door den niet in het

lialsscliild intrekbaren kop, de krachtiger, meer uitstekende, sikkelvorniigc, aan de binnenzijde getande,

voorkaken en de fijne, lliiweclachtige beharing van het lichaam i). Lichaam vrij dik, gewoonlijk diep

zwart, soms met eenige roodc of witachtige vlekken. Kop hooriiachtig, aan weerszijden, onmiddclijk

achter de inplanting der sprieten, niet eene enkele, vrij grootc occl. Aclucrkaken uit eene enkele,

gelede lob bestaande, met 3-ledigc tasters. Onderlip bestaande uit eene vierkante, vleezige kin en twee

vliezige tasterdragers, waarop een 2-ledlge taster; geen tong. Sprieten 3-ledig, het 2e lid met een

aanhangsel aan den top; het laatste lid klein, priemvorniig, iets gebogen. De drie thoracale ringen van

dezelfde gedaante als de 9 achterlij Isriugen, vleczig; de laatste ring op de onderzijde, onder den anus,

niet een vliezig, napvormig aanhangsel als nascliiiiver. Püoten matig lang, met een enkelen tarsklauw.

Tien paar open stigmata; het eerste paar op den meso-, het tweede paar op den metathoras, de overigen

op de eerste 8 acluerlijfsringcn. De larven zijn zeer ving, komen gewoonlijk alleen 's nachts te voor-

schijn en voeden zich nitsinitciul met andere insecten, larven, kleine wormen enz. Overdag houden

zij zich op iii gangen in den grond, veelal onder steenen en aardkluiteii, ook wel iu verlaten

mieren- en niollengangeii. De metanurpliosc lieeft plaats tnsschen April en Juni, de poptoestand duurt

een tot twee weken; ongeveer 14 dagen na het uitkomen worden de eieren gelegd. Soms verschijnen

deze larven in groot aantal aan de oppervlakte, zelfs op sneeuwvelden (de ,_snecnwworm"), van daar

het volksgeloof in sommige Noordsclic landen aan „insectenregens". Volgeus de Geer en Latyeillf zou

de oorzaak te zoeken zijn in het medevoeren door den wind wanneer zij 0|) warme dagen in massa

hare schiiilplaatsen verlaten hebben; volgens Blanduiri! daarentegen door gebrek aan lucht na zware

regens of door het lang blijven liggen der sneeuw. Ook worden zij in aamal hij oveistroomingen

aangesjioeld. De larven der Drilini voeden zich met slakken.

Deze familie grenst door de Drilini aan de I, a mp y ridae, doch heelt ook groote verwant-

scliaji met de Melyridae.

O V e 1' z i e 11 t der T i- i b 11 s.

Sprieten bij het g gezaagd of gekamd;

uy
I'iK- nnlu

I.

(I

II. $ naar Mielzmifkit, powijzipii (

Ie zijden van het voorhoofd', naast den iets opgc-

riclitcn zijrand, dicht vóór de oogen, ingeplant,

liovcnlip duidelijk, sterk naar onderen gericht,

de voorkaken niet bedekkend. Epipleuren der

dekschilden duidelijk. Pleurac van den mcta-

thorax aan de binnenzijde recht. Het J lar-

venvormig, zonder dekschilden en vleugels.

1. Drilini (Fig- 82).

Sprieten draadvormig, hij uitzondering een weinig

gezaagd, vrij op het voorhoofd ingeplant. Geen
bovenlip. Kop vooruitstekend. E|iipleuren der

dekschilden hoogstens aan de basis smal aange-

duid. I'leurae van den mctathorax aan de bin-

nenzijde, naar het uiteinde, uitgebogen.

II. Thelephorini.

I. Tribus D it 1 1. 1 n 1.

Hevai slechts het genus i. Drilus.

II. Tribus T 11 k i. k i> 11 o r 1 n 1.

Kiudlid der tasters groot, meer of minder sterk

i) Vulgetiü Uctinij is df larve van .M a 1 1 li i>dc» iic II ut i du s dir|K*r gcsi'piiii'nlecrd rn nirl fliiwcL-laclitif In'liaani,
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liijl vonnis (Fig. 81 II), ol" wel nicsvormig. ücUscliiklcn liet acliterliil' gelicel bcdckkcmi. Dc

laatstü stcnmcn met cic d;i;irtcgciiovcrst;\niuIc tcrgitcn vcrboiuicn 2

Eindlid der Uiwk-, en meestal ook der liptasters eivormig ol' meer ol' minder toegespitst. Dek-

scliilden eenigs/.ins verkort i), waardoor liet uiteinde der vleugels (wanneer deze voorhanden

zijn) en het uiteinde van het achterlijf onbedekt blijven. Kcclnailen in het midden tegen

elkaar aanstaande (Malihini). De laatste steniitcn hij het ^ met de daartegenovcrstaande

tergiten niet verbonden en meestal tot grijporganen voor de copulatie vervormd .... 7

2 Voorkaken gewoon. Het inplantingspunt der sprieten meer of minder ver van den voorrand

van den clypeus verwijderd. Halsschild in geen der beide seksen aan de zijden uitgesneden.

Kpipleuren'dcr dckschilden slechts aan de basis zichtbaar. Het <? met 8, het ï met 7 ster-

iiitcn; het pygidiiim bij het J breed, aan het uiteinde met eeiie kleine uitranding . . . . ^

Voorkaken aan den binnenrand met een tandvormigcn hoek. Het inplantingspunt der siiricten

nagenoeg tegen den voorrand van den clypeus aanstaande. Ilalsscliild bij het i nabij de

achterliockeii" diep uitgerand of slippig ingesneden. Kpipleurcn der dckschilden ontbrekend.

Het cf ""^t ^ stcrnit'eu, het 7e steniiet 'in het midden tot aan de basis gespleten, het 8e

sninl, gewoonlijk in het 7e teruggetrokken; bij het ï met 7 sterniten, liei laatste l'rced

,

afgerond of cenigszins uitgerand 2) 4-- SlUS.

3 Kop achter de sterk uitpuilende oogen sterk versmald en halsvorniig ingesnoerd, weinig ot niet

in het halsschild terugtrekbaar; de keelnaden elkaar in het midden aanrakende. Halsschild

aan de basis breed uitgerand, van voren afgeknot. Schenen aan liet uiteinde onduidelijk

gespoord. Alle tarsklauwen aan den top gespleten 3) CPodabrus.)

Kop van achteren kort of nauwelijks versmald, in het halsschild nagenoeg of geheel tot aan

de oogen terugtrekbaar; de keel'iiaden kort en ver vaneen staande. Halsschild aan de basis

niet of slechts zeer flauw uitgerand, van voren afgerond 4

4 Tarsklauwen gewoon, soms aan de basis getand (Fig. 81 1), of alleen de voorste klauw gespleten. 5

Tarsklauwen aan den top •gespleten, de beide tanden cenigszins ongelijk (Fig. 81 Hl). Hals-

schild met smal afgezetten zijraiui
"

5 Eindlid der kaaktasters duidelijk driehoekig-bijlvormig (Fig. 81 II). Halsschild aan de zijden

vlak uitgebreid, in den regel nauwelijks smaller dan de dekscliilden; de achterhoeken meer

of minder, de voorlioeken sterk afge'rond. Kop van achteren nauwelijks versmald, tot aan

de oogen terugtrekbaar. Bovenzijde kort behaard. Hoogstens een der klauwen bij het ^ ol

het J met een basaaltand of aan den top gespleten ; bij het .Sub-gen. A n c ys tr o n ych a Mark.

de beide klauwen der voortarsen bii het S met een haakvormigen tand, bij het <? met een

onduidelijken tand aan de basis .
" 2- Thelephorus.

Eindlid der kaaktasters mesvormig. Halsschild aan de zijden niet vlak uitgebreid, veel smaller

dan de dekschilden; de achterrand recht afgeknot, de voorrand zwak atgerond; de .achter-

hoeken recht, de voorlioeken zwak afgerond. Ko[) achter de oogen duidelijk ingesnoerd,

niet tot aan de oogen in het halsschild terugtrekbaar. De voorste klauw der voor- en middel-

tarsen en de achterklauw der aciitertarsen met

cene kleine tandvormige verbreeding aan de basis.

Bovenzijde vrij lang behaard .... (Absidia.)

6 Pygidium de zijden van het daaronder liggend sternict

"niet als eeiie driehoekige uitbreiding overschrij-

dend. Dekschilden overal rimpelig. 3- Rhagonyeha.

Pygidium de zijden van het daaronder liggend sterniet

als eene driehoekige uitbreiding overschrijdend.

Dekschilden althans gedeeltelijk bcstippeld. (Pygidia.)

7 Voorkaken aan de binnenzijde met een scherpen

tand. Sprieten tamelijk ver van den binnenrand

der oogen, in het midden van het voorhoofd,

ingeplant. Kop naar achteren sterk versmald

(Fig. 83 O 5- Malthinus.

Voorkaken hetzij aan de binnenzijde volkomen on-

getand, of kamvormig getand. Sprieten dicht

tegen den binnenrand der oogen ingeplant. Kop
van achteren weinig versmald. De laatste ster-

niten bij het <? met de daartegenover staande

rijporganen vi>or de copulatie vervormd (Fig. 83 II) . 8

Vif. S:i. I. Mallliinus 1'laveuliis l'avk. Orif;.

II. M;i Uliudes mjstiiub Kiesw. N:tar Kiciernrcltfr f

tiounicüis. l:it('itl»l(; v:ui lift nclilerlijl".

t. laatst»' tergiet. \ vourlaalslp sliTilivt. .v', laatslf slcrnid

tergiten tot verschillend gevormde

1) Boliabe bij het Zuid-üiirüpewche gciiUA Malrhiinis Kit-sw

2i Daar van licl Ie sterniel slechts de zijdeeleii jiichlhaar /.ijii, rekoiien sümiiiige sclirijv

'^t
Ilij lift nii'l in ons gebied verte(;fil\vijur(lii.'de .suf' h'eu. AnuliaUs .Muls. iliel een iets

sl.'ihls 7 slelliiliu bl| hel nialinelje.

er liel midden leikendeii hasaaluind.
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8 Voorkakun aan ile binnenzijde volkomen ongctand. Dckscliilden diep zwart, of niet een zwavel-
gccl vlekje aan bet uiteinde 6. Malthodes.

Vüorkakcn aan de binnenzijde kamvormig getand. Dekscbilden ecnUleurig zwartgniiav of niet

ccnc, meestal onduidelijke, geelachtige vlek. Zeer kleine soorten. ... 7. Maltharchus.

I. Triluis D R I L I N I.

I. Drilus Oliv. (Fig. 82).

Spriet€71 w-ledig, hij het $ gezaagd of gekamd ; aan de zijden van het voorhoofd

,

naast den iets opgerichten zijrand, dicht vóór de oogen , ingeplant; het ie lid groot

,

het 2e klein. Kop achter de oogen iveinig of ?iict versmald , vrij diep in het halsschild

verzonken ; de monddeelen sterk bencdenwaarts , zelfs iets naar achteren gericht. Bovenlip
de voorkaken niet bedekkend, naar voren sterk versmald en aan den top uitgerand.
Voorkaken met gebogen , scherpen top en met een grooten spitsen tand nabij het midden.
Slechts eene enkele , zeer kleine , behaarde achterkaaks-lob. Kaaktasters draadvortnig

,

^ledig ; het eindlid lang7verpig-eirond. Tong kort
, perkamentachtig. Liptasters kort

,

yledig, de eerste twee leedjes dicht opeenstaande ; het eindlid langiverpig-eirond. Hals-
schild meer dan de helft brecder dan lang, in het midden iets verbreed. Schildje

langïverpig- eirond. Dekschilden iets breeder dan het halsschild, aan hef uiteinde elk

afzonderlijk afgerond ; de epipleuren duidelijk. Pleurae van den metathora.x aan de
binnenzijde recht. Achterlijf met 7 sterniten , benevens een klein, meer of minder duidelijk,

bijkomend stemlet
. Middel- en achterco.xae dicht aaneenstaande ; de achtercoxae smal,

naar binnen iets verbreed. Poote/i ''rij kort, de schenen iets gecomprimeerd ; de eerste ^
tarsleedjes geleidelijk in lengte afnemend ; hef 4e lid tweelobbig ; klauiven ge^voon. De
wijfjes {Fig. S2 //) veel grooter dan de mannetjes, larvettvormig , dik, ongevlengcld,
zonder dekschilden ; sprieten kort, eenigszins snoervormig , schijnbaar lo-ledig, daar
het eindlid uiterst klein en priemi'ormig is ; achterlijf met 8 duidelijke ringen , van
welke de laatste in twee cylindervormige, ruw behaarde, deelen gedeeld is , waarop een
bewegelijk griffelvormig uitsteeksel; het peritrema (chitinering) der stigmata iets buis-

vormig, tusschen de sterniten en lergitcn der eerste 5 achterlijfsringen duidelijk zicht-

baar ; alle coxae ver niteenstaande ; tarsen slank, het laatste lid langer dan de vooraf-
gaande leedjes te zamen.

De larve van D. flavesc ens Fourcr. is door Mielzinskv
,
Meinert en Desmarest

beschreven; zij is gestrekt, vleezig , tamelijk vlak gedrukt , lang behaard ; behalve de
kop met 12 ringen. Bovenzijde roestkleurig ; de tergiten van den thora.x elk met t7uee

Z7varte zijvlekken , die van het achterlijf met t7i'ee groote middenvlekken en twee
kleinere zijvlekken. Onderzijde geelachtig , de sterniten van het achterlijf , behalve
het ie en laatste, aan de zijden z^oart gevlekt. Voorkaken krachtig ontwikkeld , sterk

gebogen, gewoon, in de rust over elkaar geslagen ; kaaktasters 3-, liptasters 2-ledig.

Sprieten 4- ledig i), vóór de eenige ocel aan weerszijden , op het voorste gedeelte van den
kop , op bultige verhevenheden , 'ivaarin zij zich schijnen te kunnen terugtrekken , inge-

plant. De ringen dragen aan weerszijden een, naar achteren gericht, kegelvormig aan-
hangsel , ivaarop een haarbundel : de aanhangsels van den laatsten ring zijn langer dan
die der ;worafgaanden en half opgericht ; de \o paar open stigmata liggen boven op het

zijaanhangsel der ringen , het eerste paar aan den meso- , het tweede paar aan den
metathorax , de overigen aan het achterlijf; de laatste ring is veel smaller dan de
voorafgaanden , in ticee deelen gedeeld ; de anus in de breedte geplaatst en tot eene soort

na.ichuiver verlengbaar, waarmede de larve zich aan het huisje van de slak , luelke zij

verslindt, vasthecht. Pooien vrij lang en slank, ^ledig, de tarsen als een enkelen
klamv. De larven zijn zeer vraatzuchtig ; zij 'ooeden zich met huisjesslakken {Ileli.x-

soorten) en stemmen in dit opzicht met de Lampy r i den-larven overeen.

De larve van D. flave se e ns voedt zich vooral met Helix nemoralis en

1) Vulgcns Mifhinxliij :i-li'(tjg.
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hortensis, doch naar het schijnt ook met asp e r sa enpo mat ia; zij versUiuit de slak

den spiraah^ang volgende, van af de mondin}; tot naar den top, den rug naar de

collimella (s'fitl), den kop naar den bodem van den spiraalomgang gericht \\ In October

zijn de larven volwassen, zij overivinteren geheel onbewegelijk in het slakkenhuisje

;

alvorens te verpoppen keeren zij zich om met den buik tegen de columella en den kop naar

de monding gericht; het imago komt tegen het einde van Mei 0/ in het begin van Juni te

voorschijn 2^. De pop is door Desmarest beschreven. "Terwijl de wijfjes 3) verborgen

leven onder steenen en afgevallen bladeren en slechts zelden aangetroffen loorden , ver-

schijnen de mannetjes, soms in aantal, langs zonnige heuvels tusschen gras of op struiken ;

eene soort verschijnt op 'lUaterplanten.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Bij liet 3 de deksdiiUlcii geelacluig, liall' oiigcriclit goudgeel behaard; liet licliaam overigens

glanzig zwart, kop en lialsstliild roodbniinacluig behaard. Sjirieten van af het 4e lid lang

gekamd 4), ongeveer de helft van het lichaam bereikend; het 3e lid sclierp driehoekig,

llalsschild aan de zijden opgericht, verspreid besiippeld. DeUscInlden lijn rimpelig. Uiteinde

der schenen en de tarsen veelal meer of minder licht roodgeel. Het 5 is wel driemaal zoo

groot als het i, dik, vleezig, cenigszins cylindervurmig; roodgeclachtig, kort en dicht, goud-

geel behaard; de lichaamsringen op de bovenzijde, aan weerszijden, donker gevlekt; geen

dekschilden, ongevleugeld; sprieten kort, snoervormig. Lengte bij het t? +;-/ '""i-^ bij het

S 12—20 mm. (volgens Buurgeois'). C.emeen in de omstreken van Maastricht, Mei—Juli; op

bloemen, grassen en struiken, langs wegen. Het $5) (dat ik nog niet uit Nederland zag)

onder afgevallen bladeren, in ledige slakkenluiisjes en tusschen gras. De larve is zoo vraat-

zuchtig, dat Laboulbiiie er eens een zag, die, alvorens te verpoppen, drie huisjesslakken

verslonden had 6) i- Havejcem I'ourcr. (Fig. 82)

Bij liet i de dekschilden evenals het overige lichaam zwart. Bovenzijde half opgericht, donker-

bruinachtig behaard. Sprieten korter dan bij flavesc en s, minder lang gekamd, meer gezaagd;

aan den wortel en het uiteinde gewoonlijk iets lichter gekleurd. Halsschild op de schijf zeer

verspreid bestippeUl. Dekschilden lijn rimpelig. Uiteinde der schenen en de tarsen geelbruin.

Het ? is, volgens voii Heydcn, als hij flavescens gevormd, doch veel kleiner, donkerder

gekleurd, roesikleiirig behaard; met minder verbreed halsschild en meer cylindervormige,

niet naar den wortel verdunde sprieten. Lengte bij het <? 4—5 mm. Op vochtige plaatsen,

vooral op waterplanten. April -juni. Eenige mannetjes bij Rotterdam, Vianeu en Oosterbeek,

]uni. Ook in Westfalen. De larve leeft eveneens in H e 1 i x-huisjes.

(pectinatus Gylh.) 2. concolor Ahr.

IL Tribus Tii el E e 11 o n i n i.

Podabrus Westwood.

Dit genus is zeer verwant aan Thelephorus, doch onderscheidt zich o.a. door

den vorm van den kop , welke , achter de sterk uitpuilende oogen , sterk versmald en

halsvormig ingesnoerd en weinig of niet in het halsschild tcrugtrekbaar is; de keel-

naden elkaar in het midden aanrakende. Tong tweelobbig , de tasterdrager der lipiasters

slechts iets overschrijdend. Eindlid der kaaktasters verlengd, eenigszins bijlvormig. Lip-

1) Volgens B<Tlkaii scliill jkh de vorm der larve naar de wiiidini? van liei ,lakkenhuis, daar n], de slak (welke zich soor

liet afsterven in hare woning leruplrckt) lol in den lup vervolgend, van ^edaante verandert en mei o|igcriulilen kop hare

prooi verslindt; lieUellde gestliiedl ook liij H y d r opli i I u s-larven , welke ziuli met walerslakken (I.iinnaeus) voeden.

2) liertfitni kreeg uit in Jnni verzamelde, met Helii hortensis gevoederde, larven, reeds op hel einde van .\pril en het begin

van Mei van lirt volgende jaar de kevers.

:i) De eenige ges.ihikle wij/e om Dr il us-wijlies en larven te verzamelen is, volgens Itouget en Abfillc ilc Prrrin, het hijeen-

zoeken van Helix in het laatst van Kelirnari en in Maart 1 huisjesslakken dié in het voorjaar rondkruipen ztjn niet door

Drilus bezodit). Men maakt dan eene kleine opening aan het uiteinde van den eersten spiraalomgang, tegen de monding,

van het slaWkenhuisje; bemerkt men daar overblijfselen van de larvenlmid, dan is er gritote kans, uil de aanwezige poppen,

wi)ljes, doeh, wat vreemd is, veel minder mannetjes te verkrijgen Is de larve nog niet geheel volwassen, dan zit zij nn-er

in" de diepte van het huisje, Xüodat men de opening moet maken op een gedeelte van den spiraalouigaug iets verder valide

monding. De poptoestand duurt weinige weken. .Men kan de onderzochte slakkeiihuisjes in een met lijn ijzerdraad algevloten

pot bewaren.

4) In Zuid-Europa komt een Vorin flabellatus Ksw voor, bij welke de sprieleu reeds van af het :le lid zeer lang gekamd,

eenipszius waaieraehlig, zijn.

5) Het wijlje werd door .Wie/sinsAi/ ontdekt en onder den naam van C o e h 1 eo et o li u s vorax hesehreven.

0) L. rni Ulijden deelt mede dal kleine larven ook in C 1 a u s i 1 i a-soorten leven. Men ziet dikwerf larven snel rondloopen;

ontmoet eene larve eene slak, dan bijt zij zieli, met hare krachtige voorkaken, aan den kop vast en laat zieli aldus door de

slak binnen hel huisje trekken.
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/as/drs als de kaaktas/ers gevormd. Halsscliild aan de basis breed uitgeratid , von voren

a/geknot Bij hei S het achterlijf met 8 duidelijke sterniten
,
het laatste eenigszins drie-

hoekig; bij het 5 met 7 sterniten, het laatste half-cirkelvormig. Schenen aan het uiteinde

onduidelijk gespoord. De beide klauwen van alle tarsen aan den top gespleten , bij het

niet in ons gebied vertegemvoordigde Sub-genus Anolisus Muls. met een iets oi'er het

midden reikenden basaaltand.

Van de 6 Europeesche soorten komt één in het aangrenzend gebied voor.

Licliaam ycstrcUt, niet panillclc zijden. Kop tot aan de inplanting der sprieten zwart, en aldaar

grof en eenigszins liinpelig bcstippcld; daarvóór gcelacluig. Sprieten bruin; de eerste twee
leedjes en de basis der overigen meer of minder-, zeldzamer liijna gelicel geelachtig; bij liet

J tot aan liet midden van liet licliaam reikend, bij liet ^ dit iets üverschrijdend. Halsscbild

ccnigszins vierhoekig, breeder dan lang, aan de zijden tlanw afgerond, over het midden
verdiept, glanzig en vers[ireid bestippcld, aan de basis breed uitgerand; roodgeelaclitig,

met een zwarten langsband, welke soms tot eenc middcnvlek gereduceerd is, of ook wel

geheel ontbreekt (ab. c. riihens 1".). Dckschilden korrelig bestippeld, kort behaard; stroogecl,

soins aan het uiteinde bruinachtig. Onderzijde zwart, het prosteriium, een smalle zoom
aan den achterrand der sterniten en meer of minder het uiteinde van het achterlijf geelachtig.

Pooten roodgeelaclitig, de dijen en schenen der achterpooten veelal meer of minder gebruind;

tarsen donker. Hij ab. c. lateralis Er. zijn de dekschildcn zwart, de epi|)leurcn geel ge-

zoomd; halsscbild met een meer of minder uitgebreiden, zwanen langsband over het midden,
of geheel geelachtig i). Lengte 11-13.!. Niet iiilandsch. Vooral in het sub-alpine gebied,

doch ook in vlakke en heuvelachtige terreinen van Oostelijk België (llaraque— Michel, Her-

togenwald, Ilockai, Arlon, fleurus, Vliermael-Roodt enz.), o|) bloemen, wilgen, hazelaars,

dennen en jonge eiken; Juni, Juli. In de Rijnprov. hij Aken, ook in Westfalen. De larve

en pop zijn door Beliiig beschreven (alpinus Payk.)

2. Tlieleplioriis SchaelTer.

(Caiithari> Fab. nee I..)

Lichaam lang gestrekt, met week huidskelct ; op de bovenzijde kort behaard. Kop
van achteren nauwelijks versmald, zonder halsgedeelte achter de oogen , tot aan de

matig uitpuilende oogen terugtrekbaar ; de keclnaden kort en vaneen staande Voor-

kaken gewoon , dun , sikkelvormig gebogen. Achterkaken met twee dikke , vleezige
,
ge-

baarde lobben ; de binnensten klein en iceinig van de buitensten gescheiden. Tong niet

gedeeld , daar de twee lobben aaneengegroeid zij71 , de tasterdrager der liptasters duidelijk

overschrijdend. Kaaktasters \-ledig , de achterkaaks-lobben ver overschrijdend , heleind-

lid duidelijk driehoekig bijlvormig yFig. Si //); de liptasters als de kaaktasters gevormd
Sprieten 11 ledig, draad- of borstelvormig , o[> het voorhoofd vóór de oogen ingeplant;

het \e lid geivoonlijk iets grooter dan de volgende leedjes. Clypeus uitgerand, van voren iti

de lengte bultig opgericht. Ilalsschild breeder dan lang, aan de zijden vlak uitgebreid

,

in den regel nauivelijks smaller dan de dekschilden ,• de achterhoeken meer of minder-,

de voorhoeken sterk afgerond ; aan de basis niet of nagenoeg niet uitgerand , van voren

afgerond; de schijf door eene langsgroef in twee builen verdeeld, gewoonlijk glad, slechts

weinig en onduidelijk bestippeld, fijn behaard. Schildje klein, driehoekig of half-cirkelrond.

Dekschilden 4 <; 6 maal langer dan breed , het achterlijf geheel bedekkend. Achterlijf

met eene weeke , vliezige, hoogstens perkamentachtige huid, welke zich na den dood,

"oooral aan de zijden , rimpelt. Pooten i^Fig. 81 /) vrij lang, de schenen met duidelijke eind-

sporen. Eerste tarslid zeer verlengd , het i^e zeer verbreed en sterk tiveelobbig. Klauiven

gewoon, of 7vel een der klauwen in beide seksen of alleen bij het i met een basaaltand

,

of bij het i aan den top gespleten; bij het Sub-gen. Aticyst ro ny c ha Mark. de beide

klamven der voortarsen bij het % met een haakvormigen tand , bij het S met een on-

duidelijken tand aan de basis. Het S met % duidelijke sterriiten, daar achter het recht afge-

knotte of Jlauw uitgerande -je sterniet een smal, aan het uiteinde afgeknot of afgerond

l) Bij de iii de huupe Alpen, iii 'I'liilriiigen eii iii Sk.Tiidiiiavii; vi.orkoiiiemie vtir, iinniitaliin Kiesw. /.ijri de dekseliildeii pelieel

zwart; de zwarle kleur %'aii den kt>[) zei /ieli tussclieii de iii|ilaiiiiiig der sprieten Vüorl; lial-iscliild zwart met pelen zijrand-

zuuiil . de |iui>1en pruuleildeels zwart.
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anaal-sterniet aanwezig is. Het 2 slechts met 7 steniiten, van welke het laatste drie-

/loekii,-- in,i;-esneden is. De mannetjes zijn smaller, met langere, krachtiger ontwikkelde

sprieten; de wijfjes plomper , met korter en breeder halsschild. Ook heeft veelal bij

de wijfjes het geel of rood de overhand, tenvijl bij de mannetjes het zwart meer op

den voorgrond treedt.

De soorten van dit genus vertoonen , evenals de meeste Alelyridae, aan de zijden

van het achterlijf blaasjes, 'welke veel kleiner zijn en niet in en uitgestulpt kunnen worden. —
Zij le~ven over dag op bloemen , bloeiende struiken en dennen , op bladeren , aan gras-

halmen en UHiterplanten , sommigen op Umbellifer en , waar zij, soms in groot aantal

bijeen, kleine insecten verslinden.

De dikke, fuweelzwartc , d-pootige larven leven eveneens van andere insecten en

larven ; zij blijven waarschijnlijk meerdere jaren in dien staat alvorens te 7'erpoppen.

De poppen zijn geheel rood, na 12 /('/ 15 dagen kruipt het imago uit. De larve en

pop van Th. fuscus zijn door de Geer en Blanchard , de pop door Beling ; de ont-

ivikkeling van lividus door Blanchard ; de larve en pop van ab do minalis , r u s-

ticus, pellucidus , lividus en rufus door Beling, de ontwikkeling van rufus
door Waterhouse ; de pop van violaceus en discoideus door Beling en de pop van

pulicar ius door Xambeu beschreven.

Fan de 75 Ruropeesche soorten komen 16 /// Kederland en 8 in het aangrenzend

gebied voor.

I De licidc klauwen der voortarseii aan elkaar gelijk; bij het ï met een haakvurniigc-, bij liet

f met een weinig ot' niet aangeciuiden tand aan de basis. Halsschild duidelijk smaller dan de

dckscliildcn, onduidelijk bestippeld. Deksehilden blauw ofgrocnachtig-blanw
; bij lirie-hson i i,

roodgeel, het uiteinde meer ot' minder breed zwart, zeer zelden cenkleurig (Sub-gen.

A n c Y s t r o n y c h a Miirk.) 2

De beide klauwen aan alle tarsen ongelijk, de voorste i) in beide seksen aan de basis getand;

ot" (lateralis) bij het $ alleen aan de voor- en niiddeltarsen met een basaaltand, bij het

$ bijna gewoon. Of wel de voorste klauw aan alle tarsen bij het $ aan den top gespleten,

bij het ? met een meer of minder breeden basaaltand; de achterste klauw in beide seksen gewoon. 4

1 Dekscliildcn zwartblauw, blauw- of groenachtig-blauw, dicht behaard; achterlijf geel of rood. 3

Dekscliilden, evenals het overige ücliaani, roodgeel of gcelrood, het uiteinde meer of minder

breed zwart, zeer zelden eenklcuriü; tamelijk lijn behaard. Sprieten zwartbruin, het eerste

en gedeeltelijk ook bet 2e lid geelmod; pooten, behalve de donkere tarsen, geheel roest-

kleurig. Halsschild eenigszins vierkant, evenals de kop iets meer roodachtig gekleurd dan de

dekschilden, ongevlekt; de zijden Mauw gebogen; de boeken afgerond. Hij het (^ het 5e tot loc

sprietlid aan den top met een gladden, glanzigen, korten indruk. Deze soort gelijkt eenigszins op

Rbagonycba fulva, docli onderscheidt zich gemakkelijk door den vorm van bet halsschild

en de tarsklaiiwen. Lengte 10— 12J mm. Op U ni bc 1 1 i fe re n en heesters in het sub-alpine

gebied van België en de Rijnprov. Niet inlandscli. In lielgic bij Vielsalm, in de Rijnprov.

o.a. in het Ncanderdal. Ik zag een ex. uit Vielsalm (ex Mus. lirux.), dat een weinig onuitge-

klenrd is (<? rotundicoUis Dietr.) (Ericbsonii Rach)

3 Kop zwart, vóór de oogen of tot liet midden van bet voorhoofd geel, ook de bovenkaken

geel. Kaaktasters en pooten grootcndcels zwart. Dekschilden zwartblauw, donkerblauw, soms

iets violetblauw of een weinig groenachtig-blauw, gewoonlijk donkerbruin behaard ; achterlijf

gcelrood. liij het slankere $ ile sprieten geheel zwart, bijna zoo lang als het lichaam; bet

5e tot 10e lid aan den top met een zeer korten, gladden, glanzigen, langsindruk. Halsschild

eenigszins vierkant, langs de zijden weinig gebogen; zwart, soms, gevlekt of langs de zijden

roodachtig gerand (ab. c. passeriana Gredl.); of geheel rood (ab. c. cyanea Dietrich, cysw;-

perniis lïach), in welk geval ook de clypens, grootendeels de eerste twee sprictleedjes, de

voorcoxae, veelal ook de dijen en schenen, meer of minder rood gevlekt zijn. Het $ is

breeder; bet voorste gedeelte van den kop, zelden nog cene schedclvlek (ab. c. coiisobrina

Miirk., uccipitalis Rosenh.), de sprietwortel , het halsschild, behalve soms de voor- en achter-

rand, benevens de voorcoxae gcelrood; het basale gedeelte der voordijen soms ook gcelrood;

sprieten korter; bet halsschild duidelijk verbreed, langs de zijden gebogen. Lengte 11— 14* nnn.

Niet inlandsch. Op bloemen, soms op Coniferen. In België, in het sub-alpine gebied bij

Hockai, ook bij Calmpthout; alleen bet type. Ook in Westfalen. Een Belgisch exemplaar

(ex Mus. Br.), dat ik zag, was violaceus Payk (abd omina lis 1".)

Zooals Seidtitz li-rt'clil upmtTkl i> lift, Inj /,ij\\;i;trls iiiljïi-^IrekU' [luulrii, IicI.t Ii- s[irfki'n van vüDr-sIi- ^ll lulilfistf, d;iii v;in

bililieiisle fii buil.-ljsli- kl;iuw, voural ^'tidt dil vijor <U' iiticltjvl|iuu[fri.
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Kop gelicel geeirnod, of alleen op den schedel zwartaclitig. Kaaktastcrs en pooien grootendccls

geel, liet nitchule der voiirUakcn gelinrind DeUscliilden licht groenachtig-blaiiw, blauw of

iets paarsblauw, dicht grijs behaard. Het overige lichaam geelrood; metasternuin zwart;

tarsen donker, de dijen en schenen hij het $ veelal meer of minder gebruind, bij ab. c.

*!iguri)ia Dictr. bijna geheel zwart. Sprieten zwart, de eerste twee leedjes of alleen l.et ie lid

grootendecls geelrood. llalsschild zelden zwart gevlekt. Hij het ^ het 5c tot 10e lid der zeer

lange sprieten met een gladden, glanzigen indruk. Lengte 1 1— 134 mm. Op Um be 1 1 i fercn,
brandnetels, wilgen, dennen en allerlei heesters, Mei—Scpt. In het Ulvenlioutsche hosch bij

lireda en bij Winterswijk. In België bij llockai, Esncux, Audergheni, in het „llois de la Cambre"
bij Brussel. Ook in de Rijnjirov. en in Wcstfalen 1. violaceus 1'ayk.

4 De voorste der beide klauwen aan alle tarscn, in beide seksen, aan de basis getand; of

(lateralis) bij het <? alleen aan de voor- en middcltarscn, met een basaaltand, bij het J

bijna gewoon (Sub-gen. Thelephorus i. sp.) 5

De voorste der beide klauwen aan alle tarsen bij het <? aan den top gespleten, bij het J met

een meer of minder brcedcn basaaltand (Suh-gen. M e tac a n tlia r is Bourgeois) (discoi-

d e u s en h a e ni o r r h o i d a 1 i s) 23

5 llalsschild ongeveer zoo breed als de dekschilden, met zeer sterk afgeronde, breed afgezette

en vlak ingedrid;tc zijden ; de brecde zijgroef van achteren door eene vlakke dwarsbtnl

gedeeld; de aihtcrlioeken sterk afgeremd of cenigszins stomp. Ilalsschikl rood, eenklcurig of

met eene zwarte vlek aan den voorrand of in liet midden , zeldzamer met eene breede

zwarte niiddciistrook. Hij het J de taisen veelal meer verbreed dan bij het .J i) (lividus,
fuscus en rusticus) 6

llalsschild hetzij duidelijk smaller dan de dekschilden, of wel de zijden sleclits zwak afgerond

en smal afgezet (bij q nad ri p u n cta t us met breed afgezctten, afgcplatten, weinig afge-

ronden zij rand) 8

6 llalsschild in het midden verspreid en tamelijk grof-, aan den voorrand fijner en diclit bescippeld;

rood, zwart gevlekt, bij groote uitzondering ongevlekt. Achterhoofd en dekschilden zwart.

Tarscn dik 7

llalsschild lijn en onduidelijk hestippeld, eenkleurig geelrood, zeer zelden met een zwart

middciivlekie (bij Maarsbergen en in België hij VVaulsort); iets korter dan breed, van voren

en langs de zijden gelijkmatig afgerond. Prosternum tusschen de voorcoxae bruin of zwart

gevlekt. Scliedel niet eene scherp begrensde, gewoonlijk driehoekige, zwarte vlek, welke

slechts hij uitzondering nagenoeg geheel of geheel ontbreekt (ab. c. liitekeps Schilsky, hij

welke bovendien alle dijen geel, alleen de 4 achtcrsclienen zwart zijn). Lichaam overigens

geelrood; de dekschilden meer okerticel 2), ook wel berookt met gelen zijrand en gele

schoudervlek (ab. c. 'sctipu/aris Redt). Sprieten aan het uiteinde gebruind. Onderzijde

geelachtig, de horst en de basis van het achterlijf, of het midden der meeste sternitcn meer

of minder zwart. Uiteinde der achter-, en .veelal ook der middeldijen, benevens de schenen

geheel of gedeeltelijk zwartachtig. Volgens liourgeois zijn ook exemplaren bekend, bij welke

de kop van achteren geheel gebruind, de pooten, behalve de dijbasis, zwartachtig, en de

dekschilden donker geelachtig zijn. Hij het ras rufipes Ilerbst Qlispar F.) zijn de dek-

.schilden geheel zwart (bij een c.\. uit Deventer aan de basis een weinig rood); de zwarte

schedelvlek meer uitgebreid, doch nimmer de oogen bereikend; bij ah. c. «;5-r//ifH«ij Schilsky

bovendien alle pooten, behalve de basis der dijen of de knieën, zwart (bij Oirschot); ooi; kunnen

de voorschenen in het midden donker, de dijen daarentegen licht zijn. Bij het S het 4c tot

toe sprietlid met een glanzigen, gladden langsindruk. Lengte 10— 13J mm. Overal zeer

gemeen op LI m bc 1 1 i fc r e n, bloeiende heesters, struiken, dennen en aan grassen. Mei—Ang.

liet ras rufipes komt iniiuier voor 4. lividus L.

7 llalsschild van voren met eene, den voorrand in het midden innemende, zwarte vlek; soms
vertoonen zich nog bovendien twee zwarte stippen aan de basis, of eene zwarte dwarsstrecp

aan den achtcrrand; ook kan deze vlek tot aan den achterrand uitgebreid zijn, zoodat het

llalsschild eene brecde, zwarte middenstrook verKiont (ab. c. coiijuiicta Schilsky) ; soms is de

zwarte voorvlek zeer klein of ontbreekt zij, hoewel zelden, geheel (ab. c. immaculicollis Cast. 3),

bij Velzen, ook in Helgiü). Kop van achteren tot aan de inplanting der sprieten zwart.

Sprieten zwart, de eerste twee leedjes en de basis van het 3e lid rood. Dekschilden zwart,

grijs behaard; onderzijde zwart, het achterlijf geelrood gezoomd. Pooten bijna altijd geheel

zwart, de voorpooten alleen soms gedeeltelijk roodaclitig, de knieën altijd zwart. Lengte

1) Hel Icgcndei'l dun van wal pewuoiilijlt liol pfval is. Men riet deze iiij/ondcrlu-iil duidelijk nnii %erselie exoniidareii, w;i:ir di-

tarseti nop niel verschrompeld zijn.

i) [n /.uid-Kliro]>a komen exemplaren voor, wier dek^ lulden aan liet uileinde lierookt /iju.

;t) I)e/.e alt. e. ouderselieidi zich van exemplaren van ruslicus mei onpevlekl halsstliild , alsook van die van aanverwante soorleu

als: pellueiduE en lividus (ras rnlipesl door de poolen, welke, allliaus de achlerslen, geheel zwarl zijn.



LUI. Thelephouiuak. — 2. 'l'iir.LKPHoRus. 161

II— I5i mm. Zeer geineen, vooral op II m lie 1 1 i 1'e ren en lilocicnilc grassen , Mei— Jcili.

De larve voedt zich ln)ofdzaUelijk met '1"
i ii 11 1 i de n-larvcn aan de wortels der planten. »e

Uever voedt zicli met allerlei insecten, larven en zeli's kleine spinnen .... 2. fuscu» L.

Halsscliild met eenc zwarte, ccr.igszins hartvormige, niiddenvlek, welke soms in tweeën gedeeld

is, zelden ontbreekt en nog zeldzamer tot aan den voorrand verler.gtl is (deze alierr. onder-

scheiden zich van fnsciis door de kleur der pooten). Kop van achteren lot aan de inplanting

der sprieten zwart. Sprieten zwart, de eerste twee leedjcs en de basis van het derde lid geheel

of grootcndeels rood. Halsscliild aan de basis meer reclii, hij t'ii se 11 s vó('ir het schildje meer iiit-

geraiid; met meer stompe acinerhoeken. nekschilden zwart, grijs behaard. Onderzijde zwart;

het achterlijl' rood gezoomd, het uiteinde geheel rood. Pooten zwart; liet basale gedeelte der

dijen meer ol' minder uitgebreid-, soms de dijen bijna geheel rood; kiiieün altijd zwart;

voorschenen ook soms aan het uiteinde rood. Lengte 10 - 14Ï mm. Niet zeldzaam 111 de

heidestreken; als ftiscus, ook veelal aan korenlialmer, ; laatst van April tot begin Jiili.

3. rusticus 1'allcii.

8 Dekschilden zwart (vergelijk ook de donkere exemplaren van riifiis var. lituratus')
. . . . y

Dekschilden geheel geel, ol' alleen aan het inteinde zwart ol' berookt, of ook langs de zijden

berookt; soms alleen aan de basis, langs den naad, geel; bij uitzondering nagenoeg geheel

briiinaclirig; op c'iiiie wijze behaard (Inertoe ook de donkere exemplaren van rtiliis var.

lilaratiisj . . 18

9 Dekschilden slechts met nagenoeg neerliggende beharing 10

Dekschilden kort, neerliggend, glanzig behaard, en bovendien met verspreide, langere, meer ol

minder opgerichte haren '''

10 Ilct 2e sinietlid ongeveer het ] van-, ol' niet korter dan het se u

liet :e sprietlid half zoo lang als het 3e i) '3

11 Halsschild eenklenrig geelrood, bijna zoo lang als breed, aan voor- en zijrand geleidelijk

afgerond, de achterrand bijna recht, met afgeronde achterhoeken. Kop van voren roodgeel,

vali achteren geheel, doch'niet tot aan de inplanting der sprieten, zwart. Lichaam overigens

zwart; de wortel der ccnigszins gebruinde sprieten, het achterlijf (behalve soms het

basale gedeelte in hei midden) benevens de pooten geelrood; de tarsen veelal berookt 2);

ook wel aan de achterpooten de knieën of bovendien de schenen en tarsen zwart; .soms

zijn ook de middelschenen dcniker; en eindelijk kininen de pooien geheel (soms de voordijen

nog iets roodbruin) zwartachtig zijn, zoo ook de sprieten, behalve de onderzijde der eerste

twee leetijes (vooral bij het <?). Dekschilden lijn korrelig; de neerliggende beharing iets

langer, doch minder dicht dan bij nigricans, daanloor minder grijs; zonder opgerichte

beharing. Deze soort geliiki veel op liei ras :iij!pi:< van li v id 11 s, doch is slanker; de zwarte

kleur op bet achterhoofd reikt altijd lot aan de oogen ;
ook mist zij het bruine vlekje

op het prosternum tusschcn de voorcoxae eii is het halsschild smaller. Hij liet <? het 5e

tot loe sprietlid met een korten, gladden, glanzigen langsindnik. Lengte 9^— 13 mm.

Vrij gemeen 0|i struiken, heesters, bloemen, dennen en beuken. Mei- Juli. li.xemplaren met

zwartachtige pooten meermalen in Noord-Hrabant gevangen. Bij Calmptlnnit en Deurue

(Relgië) werden exemplaren gevangen, bij welke de voor- en niiddcldijcn (behalve de uiterste

top)'^benevens de knieën, schenen en achtertarsen zwart zijn 5- pellucidus F.

Halsschild zwart, aan de zijden met scherp begrensden, geelrooden of gelen zocmi; ol wel

geheel zwart '-

= 2 Halsschild aan de zijden met scherp begrensden, geelrooden of gelen zotnn; aan voor- en

achterrand bijna recht, aan de zijden eenigszins afgerond, met afgeronde hoeken. Zwart,

grijs behaard;" de kop aan weerszijden vóór de oogen, de voorkaken, gedeeltelijk de kaak-

tasters, de onderzijde der eerste sprietleedjes, de zijden van het achterlijf en de tarsklaiiwen

geel. Pooten zwart, het uiteinde der schenen veelal roodachtig. Rij het ,? het 5e tot 10e

sprietlid met een stipvormigcn, gladden, glanzigen indruk. Lcugte 9 — 13 mm. Niet zeldzaam

in de hcidestreken op bloemen, heesters, grassen, meidoorn, bloeiende rogge, dennen en

jonge eiken; Mei—Juni. Ook eenmaal bij den Haag ^'. obscurus L.

Halsschild evenals de rest van het lichaam, benevens de pooten, geheel zwart; de mond, de

sprietworrel, meer of minder de zijden van het achterlijf, de tarsklanwen en soms het uiteinde

der voorschenen, roodgeel. Kaaktasters eenigszins donkerrood, het eindlid aan het uiteinde

zwart; liptasters geheel zwart. Halsschild bij het ^ smaller dan bij het S, eenigszins vier-

kant; bij het 5 tamelijk verbreed, alle zijden zwak gebogen, de hoeken afgerond. Bij het

(? het 5e tot loe sprietlid met een kort, glad langsgroetjc. Lengte 8— 10 nim.^ Op dennen,

la"e planten, gra.ssen en bloemen. Niet inlaiulsch. Vooral in bergstreken. Zij zou in de

omstreken van "Hamburg voorkomen (iristis F.)

I) /.ie l\i. Ui-i noul 1.

i) Delf. in uils j;i.bii?J J.' iiu'.sl vuuikoMiriule Vüliii, «ilil il..ui- llnlhi aK \ai'. I;iiuhrl„r'jit (uil (llili'iiljuri;) li.s. Iir.vi-ii.
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13 Halsschild iets smalk-r dnn de dtUscliildtn; zwart, langs d(;ii gclicclcn oiiitrek geel gezoomd,
docli aan de zijden brceder dan aan voor- en acliierrand; de zwarte kleur breidt zich zeur

zelden tot aan den voorrand uit. Dekscliilden dol'. Deze soort is al,s obscnriis gekleurd,

doch doorgaans veel kleiner; liet halssdiild is minder verbreed , eenigszins vierkant. Kaak-
tastcrs geheel zwart. Uiteinde van het achterlijf veelal iets geelachtig. Poolen geheel zwart.

Hij een vorm J curlipetinis lley zouden de dekschildcn van achteren afgekort zijn. Lengte

6J— 8 min. Op deinien, jonge eiken, meidoorn, bloemen en bloeiende rogge; Mei— Jijli.

Niet inlandsch. Ik zag een lielgisch exemplaar uit Waiilsort (ex Mus. llrux.); ook in de

llijnprov. bij Düsseldorf en in Westlalen (p ii li ca ri us F.) i)

Halsschild zoo breed als de dekschildcn, met smal al'gezetten zijrand; zwart met rooden zijrand

ot' roode vlekken, of wel geheel zwart, of geheel roodgeel. Dekschilden tamelijk glanzig. . 14

14 Voor- en achterhoeken van het halsschild afgerond. Dekschilden minder grof rimpelig dan bij

fulvicollis en thoracicus. Zwart, vrij dicht grijs behaard; de voorkaken, de onderzijde

der eerste sprietleedjes en de knieën, benevens de basis der schenen, brniiiaclitig-geel of

geelrood; ook wel de schenen geheel zwart. Halsschild zeer kort, bijna tweemaal zoo breed

als lang; duidelijk ingedrukt, tamelijk glanzig, oppervlakkig bestippcld; geheel zwart of met

meer of minder duidelijk roodaclitigen zijrand. Hij ab. c. boreeUiis Zett. is het halsschild

aan de zijden smal-, naar voren brceder geel gezoomd; voorschenen geelachtig. Hij het <? het

5e tot loe sprietlid met een gladden, glanzigen, stipvormigcn indruk 2). Lengte sJ- 6 mm.
Op nioeras|)lanten , o. a. op Caltha palustris, langs rivieren, meren en plassen; Mei

—

Juli. Niet inlandsch. In Helgie bij (.'.roencndacl, Aiiderghem, Loueite, en in het „Forét de
Soignes"; in de Rijuprov. bij Aken en CrcfeUl; ook in üldenburg en Westlalen. Ik zag
lielgische exemplaren uit Groenendael en Louette-St. Pierre (ex Mus. iTrux.) (pa I u d osiis Fall.)

Voorhoeken van het halsschild afgerond, achterhoeken duidelijk recht of stomp. Dekschilden

zeer grof rimpelig 15

15 Scliildje zwart. Het zwarte aclitergedeelte van den kop nagenoeg de inplanting der sprieten

bereikend en veelal iets tusschen de sprieten doorgaande. Zwart, tamelijk glanzig; spriet-

wortel (zelden de sprieten nagenoeg geheel zwart), halsschild en pooten liciitnupd; de dijbasis

veelal zwart, de tarsen gebruind. Halsschild verbreed, van vuren iets afgerond, op de zijden

bijna recht. l)ekschilden met parallele zijden, niet dicht behaard. De zijden van het aduerlij

f

meer of minder geel. Soms is het halsschild meer of minder zwart gevlekt of vertoont twee
zwarte vlekjes op het midden (ab. c. maculalus SchilskyJ; bij ab. c. flarilaliris Fall. (lUjs

in Gaasterland en Winterswijk) is het halsschild zwart, met twee roode vlekken op het midden ,

zeldzamer geheel zwart. De voorste klauw aan alle tarsen met een breeden , driehoekigen

,

tot aan liet midden reikenden basaaltand. Bij het ^ het 4e tot ye sprietlid met een gladden,

glanzigen, langsindruk. Lengte 5J - 6j mm. Verbreid en op sonnnige plaatsen niet zeldzaam,

op allerlei lage planten, langs oevers en op vochtige plaatsen; Mei-juli.
(thoracicus Redt.) 7. fulvicollii F.

Schildje geelrood. Het zwarte achtergcdcelte van den kop niet geheel tot aan de inplanting der

sprieten reikend en niet tnsscben de sprieten doorgaande. Geelrood, tamelijk glanzig; de

schedel, de tnphelfi der sprieten, benevens de, niet dicht grijs bebaarde, dckschihien (behalve

soms de epipleuren) zwartachtig; de borst veelal gebruind, vooral bij het J. Hij ab. c.

'sutundis Schilsky elk der dekschilden met een roodaclitigen langsband. lien oiiuitgekleiird

exemplaar uit Maastricht heeft grijsgele dekschilden. Halssdiild verbreed, van voren en aan

de zijden bij het J meer, bij het g minder afgerond. Hij het (^ het 4e tot 9e sprietlid met een

glanzigen, stipvormigcn indruk. De voorste klauwen aan alle tarsen met een iets smalleren

,

korteren basaaltand. Lengte 55~7 mm. Als fulvicollis, verbreid en niet zeldzaam.

(thoracicus Oliv., fulvicollis Redt.) 8. bicolor llerbsi.

irt Halsschild geheel roodgeel of geelrood, of met een of twee middenvlekkcn 17

Halsschild zwart, aan den omtrek smal geelwit gezoomd; eenigszins vierkant, smaller dan de

dekschilden; aan den voorrand slechts zeer liaiiw afgerond, bijna rcclit, aan de zijden matig

afgerond; de hoeken algerond; de witachtigc zijrand-zooni van voren duidelijk verbreed.

Zwart, de mond en liet voorste gedeelte van den kop geel; S|)rieten geel, de bovenzijde

der leedjes meer of miiuier gebruind. Dekscliilden kort en dicht, zijdeaclitig, asciigrauw-, en

bovendien half opgericht behaard. De sterniten aan den geheelen omtrek scherp geelachtig

gezoomd; liet laatste sieruiet geheel geelachtig. Pooten roodgeel of geel, het uiteinde der

aclitcrdijen en het midden der achtersciienen zwart; de dijen en schenen der voor- en mid-

delpooten veelal op de buveuzijdc zwart gevlekt. Hij het ^ hel 5e loi loe sprietlid met een

1) Bij suiiHiiipp (p-üüt** wijiji's is, <'VtMl:tls luj u li s . ii r ii ^ . lirt 3i' s|iriellid Innper dan df ln'Ifl van lu'l He, duih dt-zt- zijn dimr

dfii \orin en d*; kknr v;iii Iit't liab%iliild, alMnrdi- ditor di- ^^flii'fl /warlc kaakta^llr^ W undersiliridt-n.

i) I><-zi- suuri (^idijkt in ^riiuUi- i*n kifiir u|i Itli :i gu 11 vi lia Hii*nt;a1a l'all, en alra I,. ducll ia duur de (^eni-iieki- verM:liilli-n

tïemakkelijk te under.%clieiden.
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ijhdclen langsindriik. Lengte 7^—9* "i"'- Vcionil iii hLi-^sircUcii op I.aris, nul; in gras.

Niet inlaiulseh. Zij zou in VVestralen i) gevangen zijn . . . . (a I b o m a r gi n a 1 11 s MiirU.)

17 üekseliildcn zwart, aan den zijranii smal geel gezooiml; zeer dielit, kort, liggend, ascligrauw

lieliaard en daardoor in 't oogvallend grijs; bovendien niet liall' opgerichte, stijve, geel-

achtige beharing en vrij dicht staande, kale kcn'reltjes. Geelrood, het aciitcrgedeehc van den

kop tot aan liet midden van het voorliool'd, het uiteinde der sprieten, het schildje en de

boi'st zwart. Acluerlijt' zwart, de omtrek der sterniien en liet uiteinde roodaclitig. Achtersche-

nen veelal in het midden zwartachtig. Ilalsscliild zoo breed als de dckschilden, breed vierhoekig,

niet bijna rechte zijden, naar acliteren iets versmald, met zwakke indrukken, iets afgeronde

voor- en tamelijk rechte achterhoeken; bij ab. c. ;;«rrt/(Vo///.( Schilsky met twee zwartaclitige

middenvlekken. Ivlanwcn bij het J bijna gewoon, bij het ^ de voorste klauwen der voor-

en middeltarscn met een scherp, al'staand hasaal-tandje. lïij het ^ het 4e tot ye sprieiliil nier

een gladden, glanzigen , stipvormigeii indruk. Lengte 5!—65 mm. Vooral op beschaduwde,

vochtige plaatsen, in bosschen; op grassen en distels, langs slooten , Mei—Juli- Verbreiden

op sommige plaatsen niet zeldzaam (oralis (Jerm.) y. lateralis I..

Dekscliilden gelieel zwart; zeer kort en dicht, zijdeachtig heliaard en daardoor in 't oogvallend

grijs; bovendien niet lialf opgerichte, stijve, grijze beharing en met vrij dicht staande , kale

korreltjes. Sprieten geheel roestkleurig, of van af liet ^e lid bovenop donker. Het zwarte

gedeelte van den schedel tot vlak aan de inplanting der sprieten reikend, in het midden

rechthoekig uitgesneden. Halsschild smaller dan de dckschilden, iets verbreed, gelijkmatig

aan voor- en zijrand afgerond, aan de basis recht; naar voren iets meer dan naar achteren

versmald, met afgeronde achterhoeken; gewoonlijk met eene zwarte niiddenvlek, welke

soms zeer klein is, of uit twee korte, zwarte laiigsstrc|ien bestaat, zeldzamer niecr uitgebreid

en cenigszius hartvormig is en slechts aan de zijden een bleekroodeii of witaclitigen zoom,
alsook een aldus gekleurden, lijnen zoom aan de voor- en achterhoeken overlaat; bij ab. c.

immaculatus Schilsky is het halsschild geheel bleekrood. Zeer zelden komen exemplaren

voor met een roodachtigen langsband op het midden van elk der dekschilden, welke

nabij de basis begint en, smaller wordend, tot aan het midden reikt; bij deze ab. c. zijn

halsschild en sprieten geheel gcelroodachtig (Veiilo). Achterlijf zwart, de acliterrand der

sierniten en het uiteinde geelachtig; soms bijna geheel geel. Pooten roodgeelachtig, het uit-

einde der achterdijen en veelal der niiddeldijen , alsook de bovenzijde der achtcrschenen

zwart; de tarsen eenigszins gebruind; zelden (ab. c. lnfeipes Schilsky") de pooten (ook
het lialsschild) geheel geelachtig en nog zeldzamer zwart met het basale gedeelte der dijen

geelrood. De voorste der klauwen aan alle tarsen met een grooten, tot aan liet midden

reikenden, tand. Rij het J' het 4e tot 8e sprietlid van een gladden langsindruk voorzien. Lengte
8— 1 1 mm. Overal gemeen op bloemen. Mei en Juni; ook de ab. c. HHWrtCK/i;/«.ï en lutcipes.

10. n'gricans Miill.

18 Halsschild met afgeronde achterhoeken. Dekschilden zeer kort, nagenoeg neerliggend behaard.

Lichaam tamelijk breed en plomp. C'1 "•"' "! p un c t a 1 11 s en sudeticns} ly

Ilalsscliild niet duidelijke, stompe, of bijna rechte achterhoeken en tamelijk smal afgezetccn,

afgeplattcn zijrand. Dekschilden met duidelijke, eenigszins afstaande, vrij dichte beharing.

Lichaam smal en slank 20

ly Halsschild eenkleurig geelrood, ol' op het ''lidden zwart gevlekt; met tamelijk breed afgezetten,

afgeplatten, weinig afgerondcii zijrand; duidelijk smaller dan de dckschilden. Pooten bij het <^

geheel of grootendeels zwart, bij liet J de dijbasis en het uiteinde der schenen aan de voor-

en middelpoüten geel. Lichaam tamelijk breed en plomp; dekschilden oUergeel, eenigszins

dof, tamelijk lijn, rimpelig, aan de basis lijn bcstippeld; zeer kort, nagenoeg neerliggend,

glanzig, geel behaard; soms met de llauwe aanduiding van laiigsribben. Schildje zwart. Het

<f is meer gestrekt dan het J, het achtergcdeelte van den kop geheel zwart (het zwart zet

zich veelal tussclien de sprieten, tot aan den clyi'eus, voort); sprieten langer; het 6e tot

iie lid met een gladden, glanzigen laugsindruk, zwart, het ie en de basis van liet

ie lid aan de onderzijde geelachtig: halsschild zelden eenkleurig geelrood, in den regel op
het midden zwart gevlekt; onderzijde zwart, de zijden van het achterlijf en de laatste twee

sterniten rood. Het $ is iets grooter en breeder; het achtergcdeelte van den kop zwart, meestal

met eene roode vlek achter de oogen; sprieten korter, het ie lid geheel en de basis van

het 2e geel; halsschild naar voren iets versmald, meestal geheel geelrood, zelden met een

klein niiddenvlekje; onderzijde zwart, de zijden van het achterlijf en het laatste stern iel

geelachtig. Lengte 9— 11 mm. Vooral langs rivieren, op wilgen en bloemen. Niet inlandscli.

In lielgië, doch twijfelachtige); ook in de Rijnprov.

((? fulvipcnnisGerm., nigricornisLetzn.; J assiinilis Payk., dilatatns Redt.) (q u a d r i p u 11 c ta t u s Miill.)

t) Ik iM-lwijfp] licl vot.rkuiiifii in uiu ;:rlii.-il, /,ij komt meer in .). M^,^Irll)ke l»i-i:shfk-'ii v.ni hiiitsi likiml i-ii in ile Alpen
voor; ik Irot haar in prooi aantal aan in di* Siicliii.-.eIie-Sein\eii. '1 a l liu m a r^ i na t n ^ pelijkl i>|, ^omnlii:e e\enÉ|ilaieii

van niprieans, van ilnar inopelijke verwarririp,

'2) F.xeiii(,Iaren nit Avenue. (:alni|,tlmul , l.aek H.--tren\ en Vilvieir.len (r\ Mon Brtix t. ilie ik /ai; , waren '1. r u I n ^ I..

(al. .. Iiliirillli^ Kallen).
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llal.ssc'liiU) op de aclitcrlicllt, in liet midden, met ccne oingekeerd-liart- nl' M-vormigc, zwarte
vlek; bij liet $ meer dnn liij liet $ verbreed, aan den voorrand bijna reclit, daardoor eeiiigszins

o|) dat van fignratus gelijkend; aan de zijden bij bet <? meer dan bij liet 2 afgerond. Pooten
roodachtig; bet uiteinde der acliterdijen (met de knieën) en de scbenen geheel ol' grootendeels

zwart; zelden de dijen en schenen der voor- en middelpooien zwart gevlekt. Deze soort

herinnert iets aan l'iguratus, doch is doorgaans een weinig grooier. breedcr, minder gestrekt

en door de kleur der dekschilden en pooten onderscheiden, lïovenzijde geelachtig; de schedel

tot nabij de inplanting der sprieten zwart; sprieten zwart ot' bruin, de eerste 2 nl'^lcedjes

en de basis der volgende rondgeelacbtig. Schildje geel, ol' geheel ol' gedeeltelijk donker.

Uekscliilden aan het uiteinde smal zwart, veelal ooi; de zijrand en de naad berookt. De
basaaltand van den voorsten klauw, aan alle tarscn , hij liet J grootcr dan bij bet $, at-

waarts gericht er. haakvorniig gebogen, liij bet $ de sprieten langer dan bij het $; het 4e

tot het 10e lid met een gladden, glanzigen indruk. Lengte 8-9) niin. In sub-alpine streken

,

zeldzamer in aangrenzende vlakke landen; op heesters, grassen en bloemen, Mei--|iili. Niet

inlandsch. In Westfalen en bij KIbert'eld; ook zag ik een belgiscli exemplaar uit Audergheni
(ex Mus. Ur.) (sndeticus Lctzn.)

20 l'ooten geheel geelrood of geelachtig, de tarsen meestal gebruind of zwart; bij var. l'ituratus

Tallen de dijen en veelal ook de schenen zwart gestreept. De zijden en de voorhoeken van
het, naar voren iets versmalde, lialsschild meer ol minder afgerinid. .Schildje altijd geelachtig.

Kop geelrood, de schedel zelden met eenc meer of minder berookte, V-vormige vlek. Sprieten

naar het uiteinde eenigszins gebruind of zwanachtig. lialsschild geheel geelrood. Lichaam
overigens geelrood of roodgeel; de dekschilden meer stroogeelachtig, zeer zelden aan het

uiteinde iets- ol' grootendcels berookt of zwanachtig (op Texel i) ), in welk laatste geval de

dijen en schenen gedeeltelijk zwart gestreept zijn en bij uitzondering de M-vormige halsschild-

vlek van de var. liluratiis zich vertoont; de borst zwart, de eerste sterniten meestal zwart

gevlekt. Hij var. litiiratiis is de schedel altijd duidelijk- en gewoonlijk meer uitgebreid zwart
gevlekt, sinns nog met twee zwarte vlekjes achter de, soms grootendeels donkere, s|irieien

;

lialsschild in het midden met ccne eenigszins M-vormige, zwarte figuur; hij sommige exem-
plaren de dekschilden berookt, of bovendien de schedel gelieel >,wart; overgangsvormen
vertoonen eene onduidelijke M-vormige, zwarte vlek op het lialsschild, of ook is de

schedel nog berookt, liij het ^ de sprieten lang en dun, zonder gladde, glanzige indrukken.

Lengte 7— 10 mm. Type en ab. c. gemeen op grassen, heesters en wilgen; vooral op vochtige

plaatsen. Mei Juli. Donkere exemplaren van de var. liluratiis bij Venlo, Winterswijk en

in België bij Maeseyck ii. rufus L.

Dijen meer of minder breed zwart gevlekt, of bijna geheel zwart, de knieën altijd rood; o!'

wel met eenc meer of minder breede , zwarte streep, in welk geval het schildje berookt is

en de zijden van bet lialsschild meer recht zijn. Schenen ook veelal meer of minder-, of

wel de pooten grootendcels berookt; ook wel de pooten geelrood en alleen de knieën,

hetzij allen of gedeeltelijk, zwart, zelden nog tnet eene zwarte streep op den buitenkant

der achterschenen 2) 21

21 lialsschild met nagenoeg rechte zijden, breeder dan lang, van voren afgerond; aan weerszijden

van de basis, nabij de bijna rechte achterhoeken, ilnidelijk uitgerand; op de aclnerhelft,

in bet midden, in den re^el met eene meer uf minder duidelijke, M-vormige, zwarte figuur,

zelden is daarvan nog slechts eene llauwe aaiuluiding voorlianden 22

lialsschild met afgeronde zijden en voorhoeken, eenigszins verbreed, glanzig; de achterhoeken

stomp, duidelijk aangeduid: zonder middenvlek. Pooten geelrood; de knieën zwart, hetzij

alleen aan de achter-, of ook aan de middel-, of aan alle pooten; zelden nog met eenc

zwarte streep op den buitenkant der achterschenen. Bovenzijde roodgeel, de borst en grooien-

ileels bet midden der sterniten zwart. Sprieten naar het uiteinde, soms zeer weinig, be-

rookt. Dekschilden rimpelig, glanzig. Dijen naar verhouding iets dikker dan bij rufus. liij

het (J het 4e tot iie sprietlid met een gladden, glanzigen langsindruk, welke bij rufus
ontbreekt. Deze soort gelijkt zeer op rufus, doch is doorgaans kleiner en in den regel

glanziger. Lengte fiJ-8, min. Vooral in bosschen, op bloemen, grassen, boonien en heesters;

Mei— |uli (bicolor Panz.) 13. pallidus Gocze.

22 Pooten roodachtig; de dijen meer of minder breed zwart gevlekt (de knieën altijd rood), of

wel met eene meer of minder breede zwarte streep , in welk laatste geval dergelijke exem-

plaren door de meer rechte zijden van het lialsschild en door bet berookte schildje van

rufus var. litiiriiliis zijn te onderscheiden; de schellen ook veelal meer of minder berookt.

Bovenzijde geelachtig; de schedel aan weerszijden met eene zwarte vlek en meestal met

twee zwarte vlekjes tusscbeu- en twee achter de sprieten. .Schildje zwart of berookt. Onder-

1) Hij Ht'ri'iitli;tU in Uclj;ii' w.'rd i)i»k t'fti il>TK''iijk "-xi-iiijilaar pevaiiiicn , mcl pcelniotlfil kop en lialsscliild , (iniol.'inleeU

|:cbrililltl>' (IckMlliliIi-il i-li vuli airlilrri'll /.wai'l g«>\Ii'kti- M-lic-iii>n.

ii) Mij i-fiif ah. i lutnttu\ Siltilsky viiii '1'. titjiiraliis /ijii lU- (luiilfii , aUouk dt' ki)[i en lii*l linisscliilü gflicid j,'i'i'lürl)tip ; zie

lirl oiidiTM lit'id iiK-l rutiis «'Il pallidus in dr lu'sLlinjvini,' dr/cr licidr sourh'n.
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zijilc zwart, ilc oimrcU der stcniilcii cii het uitciiulc van liet aclitcrlijl' jjuel. l)c eerste 2

ol' 3 sprietleedjes geelacluig, lic volgenilc geleidelijk dmikerdcr. Ock.seliilcleii grol' rimpelig,

tamelijk glanzig, veelal meer of minder berookt ol' eenigszins zwartaclitig, waarliij de basis

aan den naad geel blijft. Bij sommige donkere exemfilaren is liet aelitergedeelte van den
ki>p nagenoeg geheel zwart, zoo ook de sprieten en grootcndcels de pooten; de dckschilden

nagenoeg geheel brninaeluig-berookt. lÜj ah. c. liitctitiis Schilsky zijn kop, haKschild en
|iooten geheel geeiaLiitig; deze is inoeiclijk van r 11 lus te onderkennen, doeli de kleur is

eerder geel dan geeli'ood en de zijden van het halsstiiild zijn meer reclit; bij pallidns
zijn deze laatsten, evenals bij rnl'ns, afgerond; ook zou nog een ^llS^cllenvo^nl bekend zijn

,

bij welke alleen de dijen in het midden gebruind zijn. Sprieten korter dan bij r u f n s met
de var. litiiratiis. liij het ^ het 4e tot loe sprietlid met een gladden , glanzigen langsindruk.

I,engte "J -8i min. Verbreid doeli zeldzaam; vooral op vochtige [ilaatsen en langs oevers,

op allerlei planten, tussclien gras, op wilgen en berken ; Mei—juli. De ab. c. /«/(V'/kï bij Venlo.

(lituratus Gylh.) 12. figuratus Manncrh.

Naverwant aan figuratus en rufus is, volgens Sharp, cene breedere, plonipcre soort; met
krachtiger, kortere sprieten, wier ie liil roodgeel en van voren van cene breede, zwarte
streep voorzien is; bet 2e lid van voren zwart, van achteren roodgeel; het 3c lid zwart, van
achteren donker roodgeel; de overige leedjes zwart. Kop roodgeel, het uiteinde der voor-

kaken donkerder; aan weerszijden inct ecnc zwarte schcdelvlek, twee zwarte stippen tusschen

de sprieten en twee anderen tussclien de oogen. Ilalsschild roodgcelachtig, met eene ver-

anderlijke, M-vormige, zwarte vlek op de achterhelft van de schijf. SJiildje zwart. Dckschilden
hetzij geelachtig, hetzij berookt; niet dezelfde sculptuur als bij rufns var. liliiratiis , eene

verheven langslijn over het midden en met een rudiment naar binnen aan de basis. Oijcn

zwart, de uiterste top geelachtig; de schenen veranderlijk in kleur, soms geheel zwart of

met ecnc geelachtige streep, of wel geelacluig met cene zwarte streep; tarsen zwart, kiüuweii

geelacluig, de buitenklauw met een kracluigen tand. 0|) de onderzijde de zijden en achter-

rand der sternitcii donker geelachtig. Vleugels klein, in ontplooitien toestand tot aan het

uiteinde van het achterlijf reikend. Deze soort gelijkt zeer op de var. liluratus van riifus,
zij is echter over het geheel brceder en plomper, de sprietlcedjes bij het <? eveneens zonder
gladde, glanzige indrukken; zij onderscheidt zich verder doordat de sprieten veel korter en

plomper zijn en bet 3e lid niet zooveel langer dan het 2e is; ook is het halsschild naar

verliouding brceder dan lang, met bijna rechte zijden, en zijn de dckschilden korter, liij het

J de dckschilden duidelijk korter dan het achterlijf. Lengte 8— 10 mm. Van deze soort, welke
in Schotland onder zeewier ontdekt werd, is door den heer Dhtz een J bij Lillo aan de
Schelde, nabij Antwerpen, gevangen. De kleur wijkt iets af van die in de beschrijving van
Sharp; op den kop n.l. ontbreken de zwarte stippen tussclien de sprieten en bestaat de

M-vormigc vlek op het halsschild meer uit afzonderlijke zwarte vlekjes, dan uit eene goed
gevormde letter. Het exein|ilaar werd mij welwillend door den heer /*««/ /ioc/«/.f in Antwerpen
ter inzage gezonden, doch betwijfel ik of dit wel de bewuste soort is; mij komt het voor een S
van rufus var. litiiratiis te zijn, of heeft de heer J. Öw;riff0(.v, die T. D a rwi n ia 11 us deter-

mineerde, een ander exemplaar uit Lillo onderzocht'? In de Fauiie Oallo-rhénane wordt deze
soort door den heer J. liourgeois ook uit Oirscbot (Maurisseu) opgegeven 1). Ik bezit een

exemplaar van den „15eii Nevis" in Schotland en zelfs een iiit Loclicm in Gelderland, welke
weliswaar met dat van IJllo overeenkomen, doch m. i. eerder tot rufus var. lituralus

kunnen gerekend worden (D a r w i 11 i a n us Sharp^

De voorste klauw aan alle tarsen hij het ^ aan den to|) iu twee over elkaar liggende punten
gespleten, bij het ? met een stompen basaaltand. Halsschild ongeveer zoo lang als breed,
met nagenoeg evenwijdige, bijna recliie zijden en afgeronden voorrand; de achterhoeken
duidelijk, hij liet ^ nagenoeg recht, hij het S stomp. Scliildje geel. Sprieten geheel geel,

of in het midden ieis berookt, lioveuzijde roodgeel of geelroodachtig; de schedel veelal zwart
gevlekt; het halsschild ongcvlekt of met eene enkele of dubbele (^lineatiis iJach), zwarte
middenvlek. Dekschilden meer stroogeel gekleurd, lijn behaard; bij ab. c* litiiratus Redt.
de naad, de zijrand en het uiteinde zwartaclitig. Onderzijde geel, de borst en de sterniten

meer of minder zwart. Pooten roodgeel, de achterdijen veelal aan het uiteinde zwart gevlekt

;

de achterschenen in het midden zwartachtig. lÜj het $ de sprieten lang en diin, het 4c tot

10 lid met een gladden, glanzigen langsindrnk. Lengte 7— 10 mm. Op boonien, vooral op
dennen en sparren. Mei—Ang. Uitsluitend bij Venlo, luiii, gevangen. Ook in de Rijuprov.
en Wcstfalen 14. discoideus Ahr.

De voorste klauw^ aan alle tarsen hij bet i aan den top in twee naast elkaar liggende |innten

gespleten, bij het J met een dnidelijken, breedcn basaaltand. Halsschild duidelijk breeder
dan lang, aan den voorrand bijna recht; met zwak gebogen zijden en afgeronde achterhoeken.

1| NwL-li iii dt- cuilvili.- yUiunsMti , \v.'lk<- lil iiii]ii U-LW \> .iv.-r;;i't;a;iii , iiu. Ii iu Int Ilriis^fU. li Mii>fUtii v;iii N;iL Hi->turi.-. waarin
vi-lf CüteupUTu van wijl.-ii dfii Iit-fr ,1. M'tiirisxt-n vuuilianiit-n U)n , is et-n i'\riii|.laar ml Oi^^^tlot tf viiiilvn Hfl imIiI!. wi-ii-

.schehjk naar deie syyrl oiii Ie licn, vet-l 'I hflepliuren Ie vangen en £üo uioyehjk luel hel Ivpe van l\/i»»p ie \ergehjken.
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.Schildje zwan. Sprieten vrij kort, hniinacliiig met licluercn wortel. Iloveiizijiie eenigsziiis

siroiigcel, glanzig; de scliedcl tot aan de inplantii.g der sprieten geheel zwart; liet liaKsehild

inei cene groote , aan de hasis verhreede, van voren en van achteren meer ol' minder iiitge-

rande, zwarte viel;. DeUschildcn minder dicht korrelig dan hij lig 11 rat ns, aan de basis glad.

Onderzijde zwart, de randen der sterniten en het uiteinde van het achterlijf geel. I'ooicn

geel, de aclncrdijen nahij het niteinde meestal zwart gevlekt; ook wel de aclnerschenen

nahij het uiteinde" donker, liij het <? het 5e tot het 9c sprictlid inct een gladden, glanzigcn,

stipvormigen indruk. Deze soort gelijkt eenigszins op t'ignratiis, doch is minder gestrekt,

heeft minder parallele zijden en is op de bovenzijde grootendeclsstroogecl. I-engte 6J- 7è mm.
Op heesters, struiken. Om he 1 1 i fe re n , bloemen, berken en uisschen gras; o.a. niet zeldzaam

in de duinstreck in hosschcn; ook bij Maastricht. . (clypeatns III.) 15. haemorrholdalis 1'.

Absidia Miilsunt.

Dit genus is nwi'erwant aan The Iep lioru s en vormt den overgang; tot R/uigo-
nycha. Het eindlid der kaak- en iiptasters is mesvormig. Kop achter de oogen duidelijk

itigesnoerd , niet tot aan de oogen in het halsschild teruglrckbaar. De oogen bij het $
sterk uitpuilend. Het laatste sternict bij het ? aan het uiteinde gelobd. Platsschild aan

de zijden niet vlak uitgebreid
.,

7<eel stnaller dan de dekschilden , met recht afgeknottcn

achterrand , swak afgeronden voorrand , rechte achter- en zwak afgeronde voor-

hoeken. De voorste klamv der -ooor- en middeltarsen en de achterklauiv der achtertarsen

met eene kleine, tainh>ormige verbreeding aan de basis. Bovenzijde vrij lang behaard.

Van de 7 Europecsche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam smal, gestrekt, roodgeelachtig; vrij lang zijdeachtig, half opgericht behaard. Sprieten

van af liet 3c lid meer of minder gebruind. Dekschilden gclicel geelachtig (^mfotestacca

l.ctzii.), of met een donkerder langshand langs de zijden, welke zich van af de schouders

tot aan liet uiteinde verbreedt; bij ah. c. iniiculur Curtis geheel berookt. Onderzijde

bruin, het achterlijf geheel of alleen aan liet uiteinde gcclrood. Tarsen veelal naar het uit-

einde gebruind. lÜj exemplaren, welke ook op kop en hal.sschild berookt zijn, zijn de dijen

en schenen ook grooicndeels donker gekleurd. Kop grof bestippeld, het voorhoofd dwars

ingedrukt. Het 2e sprietlid cnigevecr de helft van het :;c. Halsschild duidelijk langer dan

breed, naar voren iets versmald; aan den geheelen omtrek smal gerand. Dekschilden rimpelig,

met zeer llauwe aanduiding van hingsribben. Bij het ^ vertoont het 5e - loe sprietliil een

stipvormigen indruk, liij het J het laatste sternict drielobbig, de middeiilob breed , sterk

gewelfd en in het midden diep ingesneden. Lengte 7J—8J min. Op boomen, vooral op

dennen, ook op lage |)lanten als Vaccinium; vooral in liet Sub-alpine gebied, Inni,

Iiili. .N'iet inlandsch. In llelgiü in de llautcs-Kagues, bij llockai en Louette-St. I'icrre. In

de Rijnprov. bij Elberfeld, ook in Westfalen. Ik zag twee belgisclie exemp.laren uit het

lirusselscli Museum (pilosa I'ayk.) i)

?>. Rlia^oiiychii Ksehseholtz.

Dit genus onderscheidt zich van Thelephorus en Absidia vooral doordat alle

tarsklauwen aan den top gespleten zijn (P'ix 81 ///). A'op iets door den voorrand ran

het halsschild bedekt. Eindlid der beide tasterparen eenigszins bijlvormig. Halsschild

van voren iets afgerond, in den regel meer ••erlengd en altijd aan de zijden veel smaller

gerand dart bij Thelephorus; de achterhoeken altijd duidelijk. Dekschilden overal

rimpelig. Schenen met onduidelijke eindsporen De beide tanden der gespleten tarsklauwen

eenigszins ongelijk. Het S met 8 duidelijke sterniten , van welke het laatste driehoekig is

;

het S met 7 sterniten, het laatste half cirkelvormig en diep uitgerand. — De soorten In^en

eveneens van roof; men treft ze aan op allerlei bloemen
,
grassen , bloeiende struiken

,

Um b e II ife r en en jonge boomen.

De vermoedelijke larve van R. fulva, de larve en pop van femorali s var.

nigripes en de vermoedelijke larve'van pa 1 1 i da (p a Hip e s^ zijn door Rey beschreven.

Van de ± 50 Europecsche soorten komen 7 /// Nederland en 3 /'// het aangren-

zend gebied voor.

1) IW hrlwijffl /..T lirt vuurki Ml v;iii .\. [iroliia M;irk.'l in \Vi'sir;iii'ii . ik vcnnovd d;il di'ic iiir-t pilut-a verwart!
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1 Dekscliiliicii t-clicel geel of gcciroodacluig , '>i' -.uut liei uiaiiulc zuari 2

Dckscliildcii geheel /.wart (zie ook bij 1 11 te aj 8

2 Dekscliilikn cciikleurig geel ^

Dekscliilileii aan liet uiteiiule zwart (zie ook bij |>a 1 1 ida) 7

3 llals>chilii eeiiklcurig geelrooil 4

llalsNChiUl ijeelrooil, met een zwarten miiiiicnbanii. Kleine soorten 5

llalsschiUi geheel zwart (bij fcmoralis soms aan de zijden roodbruin) 6

4 Kop, sprieten, borst en tarsen, alsook de rest van het lichaam eenklcurig roodgeel. Lichaam

glanzig, de dekschilden iets lichter geel. Oogen, vooral bij bet ^, «itpiiilend. Sprieten slank,

bet midden der dekschilden overscliriidend, soms naar het uiteinde iets berookt. IlalssLbild

bij het J- langer dan breed, bij bet $ nagenoeg vierkant; van af de basis naar voren, vooral

bij het J, sterk versmald, van voren en aan de zijden afgerond, üekschilden rimpelig,

lün behaard. lUj bet ^ is het voorlaatste sterniet aan het uiteinde geleidelijk nitgerand.

Lengte 9— 11 mm. Op bloemen, boomen , vooral op dennen, lorkeii en berken, ook op

U mbcllifcren; in het Sub-alpine gebied, Juni— Aug. Niet inlandsch. In Uelgië bij Leffe,

Watermael, Chaiidfontaine enz.; ook in Westfalen en in de Rijnprov. bij Elberlcld. Ik zag

een belgiscb es. uit Cbaudfontaine. (rnfescens Letz., concolor Mark.) (t ran si n cida Krynicky)

Kop geel met zwarten schedel. Borst en acliterlijf zwart of bruin, het uiteinde en soms de

zijden van liet achterlijf geelrood. Uiteinde van liet eindlid der tasters gebruind. Sprieten

meer of minder naar het uiteinde gebruind. Lichaam bij het g meer gestrekt dan bij het

S; glanzig roodgeel, de dekschilden bleeker. Kop bij liet <? van acliteren eenigszins, bij het

J biiiia niet versmald. Oogen, vooral bij het (^ , sterk uitpuilend. Sprieten bij bet ^ langer

dan "bij het $, het 2c lid nauwelijks zoo lang als de helft van het 3c. llalsschild bij bet ^
laineliik vierkant, bij bet ï duidelijk breèder dan lang, naar voren eenigszins versmald;

aan den voorrand bij het cT meer dan bij het $ afgerond; de zijden tweemaal flauw uitge-

bogen; de achterhoeken duidelijk, vrij scherp; op de acliterlielft met twee, door eenc langs-

groef gescheiden, builen. Schildje zwart, soms gedeeltelijk roestkleurig. Dekschilden rimpelig,

"lijn behaard. Tarsen veelal naar het uiteinde meer of minder gebruind, zelden de dijen

gebruind. Lengte 7è— 10 mm. In heuvelachtige terreinen. Op boomen, heesters, bloeiende

Gcnista, Umbcllifercn en in gras; |iini—Ang. Niet inlandsch. In België bij la Houssiérc 1).

Ik zag dit exemplaar niet ....". (<? boops Kiesw.) (n i gri ce ps Waltl)

5 De zwarte midilenband van bet halsscliild neemt de gelieelc lengte in en bedekt zoowel den

voorrand als de basis, zelden blijft cene uiterst smalle, gele randlijn over. Pooten geheel geel.

Onderzijde zwart; de laatste ster'niten bij het <? of wel het laatste sterniet in het midden bij

het 5, "rood. Geel, tamelijk glanzig; het" .achtergedeelte van den kop, tot aan ile inplanting

der sprieten, zwart; het uiteinde der sprieten zwart of berookt. Halsscliild bij het cT.
H^ts

verbreed, bij het 5 bijna vierkant; naar voren slechts iets versmald, met bijna rechte zijden

en duidelijke voor- en achterhoeken. Schildje zwart. Dekschilden lichter geel, lijn behaard.

Lengte 4è—5è mm. Verbreid en niet zeldzaam op jonge eiken, iepen, wilgen en allerlei

heesters, ook in gras; Mei, Juni S- testacea L.

De zwarte middenband van lief balsschild meer of minder afgekort, niet tot aan den voortand

en tot de basis reikend, zeer veranderlijk in grootte, bij ab. c signicullii Rey kruisvormig.

Dijen grtiotendeels zwart, overigens de pooten geelachtig: de tatsen gebruind. Achterlijl

geheel zwart. Deze soort gelijkt overijjens zeer op testacea. Kop, behalve de gele wangen,

zwart. Sprieten van af het" 4e lid bruin- of zwartachtig. llalsschild in beide seksen bijna

vierkant, slechts iets breeder dan lang. Bij ab. c. 'fcmnrata Rey is bet grootste gedeelte

van het halsscliild 2), benevens de dijen, op de knieën na, zwart. Lengte 4^—5? inm- A'"*

testacea, doch meer algemeen. Ik vermoed dat limbata en testacea tot eene enkele

soort behooren (nigrofemorata Schilsky) 4. limbata Thoms. 3)

6 Lichaam gestrekt, smal, met parallele zijden. Pooten geheel geel. Glanzig zwart, de dekschilden

eenklcurig oUergeel, bij ab. c. 'ügnosa Muller ( pullil)cs F.) aan het uiteinde gebruind.

Sprieten bruin, de eerste 2 of 3 liedjes roodgeel. Pooten geheel roodgeel, zeer zelden de

dijen donker gestreept; de achtercoxae meer of minder gebruind. Achterlijf zwart of zwari-

briiin. Kop van achteren sterk versmald, met bij het <? zeer groote , veel meer uitpuilende

oogen dan bij bet S- Halsscliild bij het $ iets langer dan breed, bij het S bijna vierkant;

naar voren duidelijk versmald. Lengte 5i— 7 mm. Gemeen op eiken, wilgen, berken,

dennen, allerlei heesters en U in be 1 1 i fe re n; Mei, Juni 5. pallida I-.

tl Ik li,-l\vijt.'l lifl \uurkuilien van «l>-/,i- suuit in c,ll^ },',-liii-d.

i) Ouk iuuileii MPiii|.lari-il Wkend 2ljn. I.ij wviki- lii-l llals^cllil^l jiplifi-l «wan i.~, als.juk ilrlki-ii lii| «.Ikp .1.- iwaiic' ii.

(leii vuurrand Hii df basis bedekt.

3) Volgens Schioiltc iuu dit de ware leslacca L. £ijii.
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I/iclKiain koricr, n;iar achteren iets verbreed. Pooien zwart, een grootcr ol" kleiner gcrfceltc

aan het uiteinde der voordijen, de luiieën en alle schenen roodgeel; de middel- en atliter-

sehencn soms aan het niteinde donker. Zwart, weinig glanzig, de dckschilden eenklenrig

okergtel. »c wortel der tasters, de wangen en de voorkaken roodgeel. Sprieten hrnin ol

zwartachtig, de eerste twee leedjes en sonïs de hasis der volgende geelrood; het 2C lid bij

het $ dnidelijk-, bij het % nanwelijks korter dan het 3e. Oogcn bij het $ meer uitpuilend.

Ilalsschild eciiigszins vierkant, bij het $ iets korter dan breed, bij het ? dnidelijk verbreed;

naar voren iets versmald, de zijden van voren llanw uitgebogen; soms aan weerszijden

donker roodbruin; de twee, door ecne middengrocl' gescheiden , builen op de achterhelli

duidelijker dan bij pa 11 i da. liij var. mg-Apes \V. Redt. zijn de sprieten en pooten zwart,

bet ie ol' ook bet 2e siirictlid gelieel ol" gedeeltelijk meer of minder donkergeel , soms

bovenop geheel zwart; de knieën en smns de basis der schenen roestklcurig. Lengte 55— rt mm.

Op eiken, wilgen, dennen, hazelaars, meidoorn en allerlei lage planten. Niet inlandsch. In

de Rijnprov. " (^Ce m o r a I i s llrulld) 1)

7 Kop rood. Lichaam brecdcr dan bij lu se i co r n i s, geelrood, glanzig. Oogen bij het $ iets

meer uitpuilend dan bij het $. Tasters aan liet nitcnide gebruind. Sprieten bij het $ bijna

tot aan het uiteinde der dekscbildcn reikend, bij het $ iets korter; zwart of bruin, de eerste

leedjes rood; het 2C lid iets langer dan de helit van bet 3e. Halsschild , vooral bij het $,
langer dan breed; van af de basis naar voren versmald, over het midden vrij diep gegroefd,

met tamelijk rechte zijden, afgeronde voor- en seherp aangeduide, rechte achterhoeken.

Dekschilden roodgeel, kort en dicht behaard, aan het uiteinde zwart. Pooten geelrood, de

tarsen donkerbruin. Lengte 7}— 9; mm. Zeer gemeen op bloeiende Umbe 1 1
i feren , Com-

])osiien en ('. ram i n e e ë u , vooral tegen den avond; Mci-Sept.
(melannra Oliv.) 1. fulva Scop. ï)

Kop zwart. Lichaam smal, met parallele zijden, bij het S minder gestrekt; glanzig roodgeel,

lichter o|) de dckscliilden. Kop bij liet $ van aciiteren veel meer versmald dan bij het $;

oogen bij het $ meer uitpuilend. Sprieten bij liet $ tot op 4 van de lengte, bij het $

nauwelijks tot op de helft der dekschilden reiken. 1, bruin, de eerste twee of drie leedjes in

den regel geelachtig, soms lichtbruin; het 2e lid bij het $ nanwelijks zoo lang als bij liet

S, iets langer dan de helft van het volgende. Ilalsschild bij het $ nauwelijks brccder dan

lang, bij het J in 't oog vallend verbreed; sterk glanzig, zelden iets gebruind; naar voren

iets versmald, met afgeronde voor- en duidelijke, rechte achterhoeken; met eene meer ol

minder diepe langsgrocf over het midden. Schildje zwart of bruin , zelden geelachtig. Dek-

schilden lijn rimpelig, lijn bebaard, met zwartbruin of berookt niteinde; de schouders en

soms een weinig langs de basis smal gebruind; bij ah. c.' mdnla liandi zijn de dekschilden

geheel bruin of"zwart. Onderzijde zwart, het iiro-tcrnum en het uiteinde van het achter-

lijf geel. Pooten roodgeel. Lengte 7-8 mm. Op eiken, berken, dennen, hazelaars en escli-

door'ii; Mei— |uli. Verbreid doch zeldzaam in de diluviale streken en in Limburg.

(fnscicornis Oliv., $ MaerUelii Kiesw., melanocepbala Pz.) 2. luteo Müll.

8 Lichaam zeer gestrekt, tamelijk glanzig; dekschilden te zamen 3! maal zoo lang als breed,

rimpelig, lijn, zijdcachtig, eenigszins neerliggend, vrij di-lit, geelgrijs bebaard. De w^irtel

der tasters, de eerste twee sprietleedjes, de voorkaken en de wangen roestklenrig. Pooten

zwart; de knieën en meestal ook de schenen (behalve meer of minder bet gebruinde niteinde)

roestklenrig. Ilalsschild bij bet $ zoo lang als breed, bij bet 2 iets verbreed; met tamelijk

rechte zijden, duidelijk afger.mde voorhocken en bij het S duidelijk rechte-, bij het S

eenigszins afgeronde acluerlioeken. lUj bet $ liet anaal-sterniet half-cirkelvormig nitgerand.

Lengte 6—7 mm. In vochtige bossclieii, op berken, elzen en lage po|)ulieren, ook op den-

nen en tusschcn gras; Mei -Juli. Zeldzaam; uitslniieiul bij Venlo. Kerkrade en in de omstreken

van Maastricht gevangen; ik bezit ook een esemphiar uit Gelderland. Alle belgischc exem-

lilarcn van R. elongata, die ik zag, waren atra 6. elongata Kalk'n 3).

Lichaam minder gestrekt en iets minder glanzig; dekschilden te zamen niet meer dan driemaal

zoo lang als breed, rimpelig, lijn, meer opgericht, iets minder dicht, eenigszins rijpachtig

glanzig behaard. Tasters bniin; de eerste twee sprietleedjes en veelal ook de basis van het

3e helder geel. Pooten zwart, de knieën eii de schenen geheel helder geel, zeldzamer Cab.c.

'rhaethu Stierl.) liet uiteinde der schenen iets berookt. Ilalsschild in beide seksen dnidelijk

breeder dan lang, met iets afgeronde zijden, scheef afgesneden voor- en opgericlue achter-

hoeken. l!i) bet ? is bet anale sterniet aan het uiteinde afgerond. Deze soort gelijkt zeer

Il Ik liNivijfi'l /.riT lirl vuorkoiiii'n v:iii t\y 'm S|i;Mij'' '" in dm Caiirasus vgurkoninidi' 11. niiiricullis Mul». (>iii.i I l.i \ ;i

KII.-.I.) in Hi'luii' bij HiTl"i;iiin:ild, ik v.tiiiumI iIlU dil lï. r.'Miuralis Hnllli' i».

-2) Ik l.rtwilf.l li.-l vuurkuiupii \aii livl l.-ii /uid.^ii vai. .1.- Ah"'" vuurkuiiicMid nis iisla C-miuinciT (Irr iii i ii .i I is Hi.Jl ) Im|

Klli.Tr.'ld .-11 in W..,Oalnii. Hiüi- (ijn di' dvkstliild.'n I..1 a:.n ol lul uv.T liel iniddiMl /.ivarl.

;)) I->n .-voniphar als lï, niüiiu Ki.'sw. opK-grvn uil l.ü.nMl,-Sl. I'i.Tf in BulgiP (« Mn,, lirux.) i, T h .• 1,- ,, I, ,.i u>

jialudusus. I'.. inuriu i» alken uil du l'jreniTi'n a\ AuviTgiii.' bi-krad.
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op cloiigata CU wonlt liaaniicdc veelal vcrwnnl; zij is echter vnural aan ileii niimk-r

gcstrekien vorm, lie beharing ilcr deUschiUlcn en aan ile hcUleri'ele Ulenr van den spriei-

woriel, der knieën en scliencu ic herkennen. I.engie 4.'.— 6 mm. Verbreid en niet zeldzaam in

de grcns|)r()vir.cien; op eiken, wilgen, elzen en tiissehen gras langs slootcn; ook in Helgiü,

vooral op Ualkhodeni 7- >*''• '-• O

l'j'gidia Mulsant el Rey.

Kop^ ofschoon nagenoeg tot aan de oogcn in het halsschild tenigtrekbaar , in den

regel bijna geheel daaruit vrij uitstekend ; naar achteren versmald, doch zonder hals-

vormige insnoering achter de oogen. Eindtid der tasters hijlvormig. //alsschild cenii^szins

rechthoekig, smal gerand, de achterhoeken recht en gnvoonlijk scherp aangeduid. Dek-

schilden over de gehecle oppervlakte of slechts over een gedeelte meer of minder duidelijk

bestippeld. Pygidium de zijden van het daaronder liggend sternict als eene driehoekige

uitbreiding overschrijdend. Tarsklauwen aan het uiteinde gespleten. Achterlijf bij het tt

met 8 duidelijke sterniten , het ie sternict half-cirkelvormig uitgerand , het Ze kort,

kegelvormig ; bij het ï met 7 sterniten, van welke het laatste verbreed, aan den top

afgeknot en in het midden tweemaal uitgebogen is.

Van de 7 , meest in de bcrgstreken i'afi Zuid-Frankrijk en ftalie voorkomende

Ëuropeesche soorten, komt i /// het aangrenzend gebied voor.

Lichaam eenigszins ncergedrnkt, met tamelijk |iarallele zijden; zwart. Sprieten zwart, de eerste

twee Iccdjcs meer ol' minder roestkleiuig; voorkaken en wortel der tasters geelachtig. Hals-

schild liclnrood, glanzig; duidelijk brccder dan lang, aan voor- en achtenand bijna recht;

naar voren, vooral bij het $, duidelijk versmald; de voorlioeken afgerond, de zijden voor

de basis uitgebogen, waardoor de achterhoeken sclierp zijn. Oekschildcn weinig glanzig, uiterst

lijn en kort behaard; zwart, lijn roodbruin gerand; op het voorste 4 gedeelte met ccne

dichte, grove liestippeliug, slechts aan liet uiteinde rimpelig. Onderzijde zwartbruin, pro-

sterntim en pooten geclrood ; tarsen gebruind. Bij liet $ liet achtergedeeltc van het -e- eu

het gehecle öe sternict-, bij het ï eene groote vlek op het midden van het laatste sternict

geel. Lengte 55—7 mm. Op dennen, lorkcu en o|) bloemen van bergwcidcu , o. a. op

Cynanchum v i nee to xic u in 2); Juli. Niet iiilaudsch. Deze soort, welke in de Vogescn

en in den Taunus voorkomt, werd in Belgic bij Carlsbourg en Larochc gevangen. Ik zag

een e\. uit Carlsbourg (Mus. de Brux.) . ." (RedtcnbaclieriMiirk.) (d en t ico 1 1 is Schunim.)

4. Silis Lalreille.

Kop tot aan de oo.i^cn in het halsschild terugtrekbaar , het inplanting.^punt der

sprieten nagenoeg tegen den voorrand van den clypeus aanstaande. Sprieten krachtig

ontwikkeld, w-ledig, al of niet een weinig gezaagd ; het 2c lid zeer klein. Voorkaken

sikkelvormig gekromd, doch iets meer breed gedrukt dan bij Thelephorus; aan den

binnenrand met eene kleine uitsnijding , waardoor, vóór het midden een tand i^cvormd

toordt. Achterkaken t'weelobbig , de binnen-lob zeer klein. Eindlid der tasters bijlvor-

mig. Tong vliezig, eenigszins toegespitst. Halsschild hreeder dan tang ; de zijden bij

het ï meer of minder bochtig en kantig gezoomd . bij het $ van achteren met eene diepe

uitranding of zeer diepe , slippige insnijding. Schildje klein , stomp. Dekschilden met

tamelijk parallele zijden of naar het uiteinde geleidelijk verbreed , zonder epipleurcn.

Achterlijf bij het S met 8 sterniten, het ie sternict in het midden tot aan de basis gespleten,

het 8t' smal, geivoonlijk in het ie teruggetrokken ; bij het % met 7 sterniten , het laatste

breed, afgerond of eenigszins uitgerand. Pooten doorgaans slanker dan bij Thelepho-
rus; het 4e tarslid tweelobbig ; klauwen aan de basis met eene afgeronde verbrecding.

Van de 3 Europeesche soorten komen i in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

1) Vulgfiii ll»tn-fifm\ /on tlf/f si)i)rt allt'.Mi in lii.o;ïi- ^ltl}.'^t^.kPIl voorkoiiuMi , wat ik ti-cr lii'twiilpi; 111. i. is iij Ki'iiit-i'iitT <i;m

e]on(;ata. Iii hel siippl. -.|> /.ipit' hcwerkiiip <U-r .M a l:u: ü(i r iiia l ;t in di- "Kaune ti a l iti-l*. li < tl a ii .'" wonh «u.k Ih-ii'--

riiarken als laniislrerk }:riiu.-iiid ^ waar lï. atra vuurkumt; .U'Hialvf is t\f/.r .suorl uuk elders in Iil-I lai;i' land lakend

i) üeZL' |ilanl kuMit in Nederland uilsluiend oj» den St Pielei-sberh' Inj Maa>lriclil eo in het (iaaslcrland (Triesl ) Mnn.



170 LUI. THELKPIIOKIDAE. — 4. SlLlS. — 5. Malthinus.

Halsscliild ii|i de scliijf mci gladde, glanzige verlievcnlieilcn, waanussclicn grofriniiiclig liestip-

pcldc indrukken; de zijden bij liet ? ecnigszins Imelitig, bij het <? van aclitercn niei eene

diepe inkeping, waarin een klein, iiitgerand gedeelte van de onderzijde ziclubaat is; bij liet

ff slechts weinig, bij het J dnidclijk breeder dan de kop; de achterrand driemaal nitgebogen,

de vDorliockcn afgerond, de achterhoeken bij het J spits; in beide seksen licht rood. Lichaam

gestrekt, niet tamelijk parallele zijden, zuan; de wangen en de voorkaken rood. Dckschilden

zoo breed als liet balsschild, lijn behaard, rimpelig, met zeer llauwe langsribben. Gevleugeld.

Pooteii brjinachtig-zwart, de dijen en minstens ook gedeeltelijk de schenen roodacinig;

aclncrlijl' rood. Bij het ^ de sprieten tot op ; van de lichaamslengte reikend, iets gezaagd;

bij bet 5 korter, gewoon. Lengte 6—7 mm. Op Iris pseudacorns en riet, vooral op

tcirl'grond. Den Haag, Roiierdam, Gouda, Vianen, Noordwijk, Nijmegen en Venio; Juni-
|uli! In lielgic bij Mocrbeke (hidentata Müll., rubricollis Charp.) 1. ruficollis F.

nalsschild geheel glad, glanzig, bijna niet bestippcld; bij het <J verbreed, van voren iets

afgerond, met afgeronde voorboeken; de zijden naar achteren plotseling diej) ingesneden,

welke insnijding van voren door een scherpen tand begrensd is, van achteren een klein,

aan het uiteinde verdikt en eenisiszins tweelolibig, rood uitsteeksel van de onderzijde ver-

toont; evenals de dekschildcn en de rest van bet lichaam zwart. Lichaam bij het (f glanzig,

lijn behaard; de voorkaken en de voorschenen aan de basis roodachtig; sprieten bijna tot

aan het uiteinde van liet licliaani reikend, een weinig gezaagd; gevleugeld. Het S is ongeveer

als ruficollis gekleurd, doch korter, breeder en ongevlcngeKI; balsscbild sterk verbreed,

breeder dan de kop, van voren en langs de zijden afgerond, roodachtig, aan voor- en achter-

rand iets gebruind, de achterhoeken iets opgericht; voorkaken, wangen en de voor- en

iniddelscliencn geelrood; dekschilden naar liet uiteinde geleidelijk verbreed, zwartbruin, lijn

behaard, rimpelig; sprieten bet midden der dekscliilden niet overschrijdend, gewoon, zwart,

de eerste leedjes meer of minder roestUleurig. Lengte 40 — 5 mm. Op Vacci niu m niyrt i 1 1 iis.

Mei, liriii. De ongevleugcide wijfjes klimmen langzaam tegen de planten op, terwijl de

mannetjes in aantal komen aanvliegen om te paren. Niet inlandscb. Zij zon in lielgic

(^Mathieii) voorkomen (<? c\cisa Gerni.) (nitidula F.)

5. Malthiiuis Lutreille.

Spric/cn {/''(s,': 83 /) tamelijk ver van den binnenrand der oo;j;en ,
in liet midden

van het voorhoofd, ingeplant; 11 ledig, draadvormig , veelal zoo lang als hel lichaam

,

bij het if langer dan bij het 2- Ko{> groot, vooruitstekend , tamelijk vlak, met breed

voorhoofd ; naar achteren sterk versmald en meer of minder halsvormig ingesnoerd,

met de sterk uitpuilende oogen breeder dan het halsschild ; de clypeus van voren afge-

rond en hetzij gekorven of in het midden iets ingesneden ; keelnaden in het midden

tegen elkaar aanstaande. Voorkaken groot , sikkelvormig geboden , aan de binnenzijde in

het midden met een scherpen tand. Achterkaken en onderlip ongeveer als bij Th e lep ho-

rus , alleen is het eindlid der tasters groot, eivormig en van eene kleine spits voorzien

,

welke zich bij vele soorten als een klein ^e lid voordoet ; het ie kaaktaster-lid modelij

k

zichtbaar. Halsschild eenigszins vierhoekig, al of niet langer dan breed, in den regel

veel smaller dan de kop. Schildje klein. Dekschilden eenigszins verkort , doch gewoonlijk

minder dan bij Malthodes en Mal t hare hus , waardoor het uiteinde der vleugels

en dat van het achterlijf onbedekt blijven ; hetzij met grove stippelrijen offijn, venvard

bestippcld. Het laatste sterniet zijdelings niet met het overeenkomstige tergiet verbonden,

waardoor het achterlijf als gespleten schijnt; bij het 3 het voorlaatste sterniet in het

midden diep uitgerand , het laatste vrij groot , sterk gewelfd of opgeblazen, iets of in

het geheel niet ingesneden; bij het ? het laatste sterniet in het midden smal , driehoekig

ingesneden. Pooten dun en slank; het \e tarslid sterk verlengd, ongeveer zoo lang als

of slechts iets korter dan de volgende leedjes te zamen , het 4e lid tweelobbig ; het klauwlid

veel langer dan de voorafgaande twee leedjes ; klauwen ?net een klein basaaltandje.

Be soorten leven , veelal in aantal bijeen , op bloemen , heesters , struiken en boomen

,

vooral ook op grazige plekken in bosschen ; gedurende het geheele seizoen , doch vooral

in de zomermaanden. Zij leven waarschijnlijk , evenals hare larven , van roof.

Van de ± 45 Europeesclie soorten komen 4 in Nederland en 3 in het aangrenzend

gebied voor.

I Dekscliilden met eene gele lopvlck 1

Dekschilden geheel zwartbruin, weinig glanzig; onregelmatig en eenigszins rimpelig bestippcld.
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mci llaiiwc aanduiding van langsstrupcn; bijna zou lang als het acliurlijl', licpcli 'iloor de

vk-ngds uvcrsclircdun. Kop vrij McrU licsti|)|ield, dol'; bij liec $ gcliccl zwan, liij lici ^
v(Mir de o()i;cn rood; de nionddcclcn in beide seksen roodachtig. Sprieten bruin, de wortel

meer ol' mintler uitgebreid roodachtig; bij het ^ langer dan bij het J. Ilalsscliild eeiiigszins

vierhoekig, iets breedcr dan lang; niet nagenoeg rechte zijilen en s|iits nitgetrokken achter-

hoeken; rimpelig licstippeld, dolzvvart. Schildje zwart. Onderzijde bruinrood, meer of minder

zwartachtig getcekend 1'ooten roestkleurig, de schenen en tarscn cenigszins gebruind. I.cngie

3j—4j mm. Op booincn en heesters, vooral iepen en linden, soms tegen de stammen; Mei,

(iini. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken, CrcI'eld en Diisscldorf; ook in Westlalen

en bij liremen '....' (Imntalis Mrsh.)

Tweede sprictlid korter dan het ,;e .>

Tweede sprictlid langer dan of even lang als het 3e A

Schildje, evenals de geheele oppervlakte, behalve het gele uiteinde der dekschilden, zwart ol

bruin. Kop dicht, rimpelig besiippeld; bij het ^ nagenoeg geheel zwart, bij het J het ge-

deelte vóór de sprieten grooteiuleels geel. Sprieten zwart, het ie lid en veelal de volgende

leedjcs gedeeltelijk aan de onderzijde, soms ook bovenop, geel. Halsschild breeder dan lang,

met gebogen zijden, diclit rimpelig; tlot' zwart ol' met lijnen, gelen voor- en achterzoom. I)ek-

scliildcn bijna zoo lang als bet achterlijf, lijn behaard, zeer lijn bestippeld, met meer ol

minder duidelijke laiigsstrepen. Onderzijde en pooten roodgeel, het midden van het nieta-

en soms ook van het niesosternuni, de buik (liehalve de zijden), de schenen en tarsen ge-

woonlijk gebruind. Lengte ^'. -5'. mm. Vooral langs boschranden; op dennen, eiken, esschen,

wilgen, hazelaars en verschillende heesters; Mei — Jidi. Niet inlandsch. In lielgiü 1) bij

Arlon, Brussel, Groenendael, 'l'ernath, Hasselt, l.aroclie en Verviers; in de Rijnprov. bij Crel'eld.

(bigu t tu lus l'ayk.)

Schildje geel. Kop groot, ruitvormig, achter de oogen sterk versmald en de basis iets hals-

vormig ingesnoerd; rimpelig besti|)peld en aan de basis gegroefd; van voren geel, van

achteren van afliet midden van het voorhoold zwart, bij het ^ alleen op de bovenzijde,

bij het J ook op den onderkant en aan de zijden. S|irieten zwart, de eerste twee Icedjes

geel, zelden aan den top zwart gevlekt; tot aan liet uiteinde der dekschilden reikend. Hals-

schild nagenoeg zoo lang als breed, smaller dan de dekschilden; van voren afgerond, van

achteren nagenoeg recht, met tamelijk rechte zijden en eenigszins uitstekende achterhoeken

;

geel, hetzij eenkleurig, of bij het ^ met twee zwarte laiigsstrepen, ol bij liet S met twee, meer

of minder uitgebreide, zwarte langsbanden. Dekschilden bijna zoo lang als het aciitcriijl , door

ile vleugels overschreden; rimpelig, met de llauwe aanduiding van laiigsstrepen, zwartliruin

behaard; bij het J meer, hij liet A minder donker grijsgeel nabij het schildje, langs den naad

en voor het zwavelgele uiteinde. Onderzijde en pooten roodgeel, liet metastenium meer ol

minder gebruind. Lengte 45-6 mm. Gemeen, vooral langs wegen en boschranden; op

boomen en heesters, vooral op eiken, berken, hazelaars, iepen en eschdoorn; ook tusschen

gras op open plekken in bossclien ; Mei — Aug. . . (V punctatus Fourcr.) 1. flaveolus l'ayk.

Dekschilden met zeer duidelijke langsrijen van grove, eenigszins vierkante, stippels. Kop en

halsschild weinig glanzig 5

Dekschilden met onduidelijke, onregelmatige stippelrijcn. Kop en halsschild sterk glanzig. Kop
verspreid en vrij duidelijk bestippeld; van voren lichtgeel, van achteren tot aan het midden

van het voorhoofd zwart. Sprieten gebruind, aan den wortel geel. Halsschild ongeveer zoo

lang als breed, de grootste breedte in het midden; met duidelijk afgeronde zijden,

ondindelijk bestippeld; glanzig zwart, een breede zijrand-zoom en een lijnc zoom aan

voor- en achterrand geel. Dekschilden korter dan het achterlijf, nehaard; grijsgeel, om het

schildje en voor het zwavelgele uiteinde dtmker gevlekt. Achterschcnen in beide seksen

gewoon. Lengte 3-4i iiim. Als flaveolus, Mei

—

juli. Niet inlandsch. In de Riinprov. bij

Crcfeld ' (glabellus Kiesw.)

Schedel met eene duidelijke, vrij diepe lang^grl>el; het voorhoofd fijner, nauwelijks rimpelig

en minder duidelijk bestippeld; evenals het halsschild een weinig gianzig. Halsschild duidelijk

hrceiler dan lang, gew-oonlijk met geheel doorloopende middengroef; geel, met een zwarten

langsband, welke in het midden sterk ingesnoerd, soms middendoor gedeeld is. Schildje,

onderzijde en pooten geel; het midden van het metasternum donker, zelden ook geel.

Schenen in beide seksen gewoon. Deze soort gelijkt overigens zeer op fasciatus, doch

is doorgaans grooter en de dekschilden zijn naar verhouding langer, met meer parallele zijden

en meer regelmatige stippelrijcn, wier stippels grooter en meer vierkant zijn en dichter bijeen

staan. S|)rictcii slanker; bij het ^ fijner bebaard, bij het $ oiibehaard. Lengte 3I - 4» mm.
Levenswijze als bij fasciatus. Zeldzaam; Wageningcii , Mook en Vciilo, Juli.

2. seriepunctatus Iviesw.

1) Belgistlm uxiMiiplart-n uit di; cull. Wt^iiiai^l die iV z;ig . \v;irfii allt-ii uiijuibl j;rdi.'UTiuillL'LTd.
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Schedel hoügsuns met een vhikken iiuiruU. Ilalsscliilil zonder liuidelijUc midilengi'ocr, sleclus

a:iii de hasis met een indruk; de zwarte vlek in liet midden niet ol' sleclus iets ingesncierd,

bij omiitgekleiirde eNcmplarcn in twecün gedeeld o( alleen van voren aangeduid .... 6

6 Ilalsscliild een weinig langer dan lireed, iets achter liet midden algerond-verbrucd, naar voren veel

meer dan naar achteren versmald; lijn licstippeld , iets rimpelig, vóór en achter het midden

cenigszins in de breedte ingedrukt, evenals de ko|) tamelijk glanzig; geel, met een breeden,

zwarten langsband. Ko]) lijn bestippeld, van achteren met twee bultige verhevenheden;

zwart, alleen het voorhoofd en soms ook de monddeelen geelachtig. Sprieten niet tot aan

de liellt van het lichaam reikend; zwartbruin, de eerste twee leedjes bleekgeel. Schildje brnin.

Dekschilden smal, met parallele zijden; zwartbruin, met eene zwavelgele topvlek en een

breeden witachtigen dwarshand in het midden, welke zeer tegen de grondklenr atsteekt en

gewoonlijk niet over den naad reikt; met lijne, grijze, opgerichte beharing en grove,

regelmatige stippelrijcn. Onderzijde bruinaclitig, het |iro- en het mesostenunn en veelal de

randen der sterniien geel. Voor- en middelpooten geel, de achterpooten veelal geheel berookt.

Achterschenen bij het J aan het topgedeelte, naar binnen, stoniphoekig verbreed. Deze

soort onderscheidt zich van l'asciatus door den niet rimpelig hestippciden kop en halsschild;

van serie pn n c ta t n s door de weinig of niet ingesnoerde, zwarte iniddenvlek van het

halsschild, en van beiden door de twee bultjes op het achterhoofd, het langere halsschild

en de grootendecls donkere dekschilden. Lengte 2J- 3 mm. Vooral langs boscliranden; op

eiken, beuken, berken en heester'-; ook tusschen gras op oncn ])lekkcn. Uitsluitend bij Valkenburg

in Limburg, Juli, gevangen. In Westfalen bij Dortmund, ook in üldenburg .;. balteatus Suffr.

Halsschild iets brccdcr dan lang, de grootste breedte iets vóór het midden, van voren duidelijk

naar de basis zeer weinig versmald; rimpelig bestiji|icld, cenigszins glanzig, zonder midden-

groef, alleen aan de basis met een indrid;; geel, met een breeden, zwarten langsband,

welke in het midden niet of nagenoeg niet ingesiioerd is, bij onuitgekleurde exemplaren

alleen van voren en van achteren of slechts van voren aangeduid. Kop sterk rimpelig be-

stippeld, nagenoeg dof; van voren roodgeel, van achteren tot aan bet midden van het

voorhoofd zwart. Sprieten langer dan bet halve lichaam, donker, met gelen wortel. Schildje

zwart of aan den top geelaclitig. Dekschilden in 't oog vallend korter dan het aclncrlijl, duidelijk

behaard; grijsgecl, eene kleine scutellairvlek, een dwarshand voor het zwavelgele uiteinde

en meestal de naail berookt; met krachtige stippelrijen, welke uit vrij groote, diepe, cenigs-

zins rondachtige stippels bestaan. Onderzijde en pooten geel, de borst meer of minder

gebruind. Sommige e.\eniplaren zijn zeer bleek, cenigszins witacbtig. Lengte 3 3? nnn.

Levenswijze als bij balteatus. Verbreid in ile grensprovincien (llavns Latr.) 4. fasciatus Ol.

6. Malthodes Kiesenw.

Dl/ j^'c'/ius is van Malt hinas vooral onderschcuioi door de volkomen on;^clande

voorkakcn , de dicht te_i;en den binnenrand der oogen in;^eplantc sprieten, den van achteren

slechts 7ueinix versmalden kop en de meer verkorte dekschilden. Kop cenigszins vierkant

of een wcinii; verbreed, iets ge'iucl/d , bij het i ,^^ewflonliJk meer dan bij het J; de kecl-

nadcn in het midden tegen elkaar aanstaande. Oo,i;cn groot, bij het $ veelal zeer groot

en uitpuilend , dichter bijeenstaande dan bij Malthinus. Sprieten naar het uiteinde

'lOeinij; of niet dunner wordend , bij het ê soms langer dan het lichaam. Voorkakcn

scherp toegespitst , de binnenrand effen , zonder cenig spoor van een tandje. Achterkaketi

vliezig, met twee kleine, rondachtige , behaarde lobben. F.indlid der tasters eivormig,

aan het uiteinde meer of minder toegespitst. Tong aan de zijden dun vliezig, in het

midden met twee smalle langslijsten. Halsschild klein en smal
,
gewoonlijk cenigszins

vierhoekig. Dekschilden meer of minder verkort, zoodat een zichtbaar gedeelte der

vleugels, in gevomven toestand , ongeveer een derde of de helft van de lengte der dek-

schilden inneemt; hetzij ecnkleurig zwart of met een zioavelgeel vlekje aan het uiteinde

,

dat ook wel onduidelijk kan zijn. Poolen teeder. Het ie tarslid verlengd, doch

iets minder dan bij Malthinus; het voorlaatste lid tiucelobbig; het klauwtid langer

dan de voorafgaande leedjes; klauwen gewoon. Achterlijf bij het $ [Pig- 83 //)

aan het uiteinde gespleten , daar de meer of minder verlengde , laatste drie , hoorn- of
perkamentachtige, tcrgitcn niet met de laatste twee sterniien verbonden zijn; het laatste

tergiet is zeer verschillend gevormd, hetzij gaaf of veelal aan den tof gevorkt, uitge-

rand of in punten of lobben uitgetrokken ; ook is veelal het voorlaatste- en soms ook

het daaraan 'voorafgaand tergiet verschillend gevormd; het laatste stermet biedt eveneens
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groote verschillen aan; meestal is liel s/ijlrormix, mei ,i,'-eT(»kl of lanx'TOnni^ ui/einde ; liel

voorlaatste stemlet is altijd sterk uitgeraiid. — J)e wijfjes zijn altijdf^rooter en breeder,

de kop is minder glanzi^i;, achter de oogen nog minder versmald ; oogen kleiner, minder

uitpuilend ; sprieten altijd korter ; halsschild breeder , de vleu^t^els korter, het achterlijf

plomper en dikker. Bij de copulatie verzinkt het uiteinde van het achterlijf van het ?

diep in het vervormde uiteinde van het achterlijf van het $ , hetwelk met zijne , ver-

schillend gei'ormde, grijporganen het weeke lichaam van het S vast houdt. Zij zitten

hierbij niet op elkaar, doch houden het lichaam in tegenovergestelde richting, met de

poolen naar onderen gericht.

De wijfjes der verschillende soorten zijn veelal moeielijk te onderkennen , daar de

laatste achterlijfsringen eenvoudig van bouw zijn en de kleur van het lichaam weinig

verschilt i). De soorten vindt men, meestal in aantal bijeen, gedurende het geheele seizoen,

doch meestal 's zomers, op grasplekken in hosschen, op beschaduwde en vochtige plaatsen,

of op boomen en s/ruiken, enkelen op mos. De wijfjes komen in den regel in veelgrooter

aantal voor dan de mannetjes, bij sommigen schijnt het verschil buitengewoon groot te

zijn. Volgens von Kiesewwetter ont7i'ikkelen zich de achtervleugels bij het in wording

zijnde imago slechts uiterst langzaam , zoodat zij bij sommige wijfjes zeljs achterwege

blijven.

De larve en pop van Al. marginatus zijn door Jlammerschmidt , die van gut-

tifer door von Heyden , en die van pellucidus door Beling beschreven.

Van de meer dan 100 bekende Pluropeesche soorten komen 8 /« Nederland en 6

/;/ //(/ aangrenzend gebied voor.

1 De scliijf van liet h:ilsstliilci van het omgeslagen ranclgedcclte iluor ccne, van af de liasis loi

aan den voovrand (mafgcbroUen dooi-loopende, sclierp gerande kantlijn gescheiden (Siib-gen.

Malthüdcllus Bourgeois, M a 1 t li i n e 1 1 n s Seidl.) 2

De scliijl' van het halsschild, aan weerszijden, niet ol' hoogstens slechts aan de voor- en achier-

hoeUen van eenc sclierpc kantlijn voorzien, waardoor zij, althans in het midden, geleidelijk

in het omgeslagen randgedeelie overgaat : hoogstens is zij aan weerszijden door eene zeer stompe,

niet gerande, kantlijn hegrensd (Stih-gcn. Maliliodcs i.sp.) 6

2 liij het $ de kop, met de oogen , veel hreeder dan het lialsschild ; sprieten zoo lang als, ol'

langer dan het lichaam. Dckschilden in beide seksen, behalve hij mysticus var. nhscuriusctilus,

met eenc zwavelgele topvlek ,;

liij het $ de kop, met de oogen, niet breeder dan ol' nauwelijks breeder dan het lialsscliihl-,

sprieten zelden het uiteinde van het lichaam bereikend, soms zelfs veel korter. Dekschilden

in heide seksen eenkleurig zwart, zonder zwavelgele tojivlck. (nigellus en spretns) . 5

3 Hij het $ het laatste stemlet smal, slechts aan het uiteinde in twee, iets verbrecde, lobhen

gespleten; het voorlaatste stemlet diep boogsgewijze uitgerand; de laatste drie tergiten ge-

woon, het laatste aan het uiteinde afgerond. lvo|i bij hel $ achter de groote, uitpuilende

oogen sterk versmald; sprieten zoo lang als het lichaam. Kop zwart, voorhoold gegroeid;

sprieten bruin, soms aan den wortel meer of minder, of alleen het ic lid aan de onderzijde

geel. llalsscliild in heide seksen bijna vierkant, aan de zijden gerand; bij het g naar ver-

hcniding kleiner en aan de zijden eenigszins uitgebogen, bij het S grooter, niet ol" nauwelijks

breeder dan lang, met bijna rechte zijden; glanzig bruinzwart, aan voor- en achterrand lijn

geel gezoomd, met eene groote, gele vlek in de achterhoeken en veelal eene dergelijke

kleinere nabij de voorhoeken, zeldzamer geelachtig met eene zwarte middenvlek. DekschiUlen

grijsbrain, het uiteinde zwavelgeel. Onderzijde grijsbruin, de epimeren en de achterrand

der sterniten bleekgeel. Pootcn lichtbruin, de dijen donkerder gebruind, de knieën geel. Lengte

4— 5 mm. Verbreid en gemeen op boomen en heesters, vooral op eiken, hazelaars, haag-

beuk en vlier; ook in vochtig gras; Mei—Juli.

(biguttatus Panz., r.igricoUis Stepli.) i. marginatus l.air. 2)

Hij het i (Fig. 83 II) het laatste sterniet tot aan de basis gespleten. Het halsschild in beide seksen,

doch vooral bij het J, duidelijk verbreed; zwart of zwartbruin , aan voor- en achterrand

lijn geel gezoomd; zelden met eene gele vlek in de voor- en achterhoeken, of geheel zwart. 4

1) Wensiliflijk is hi?l 0111 de in aantal lnjccn leventje exemplaren u|( ei'ni- liepaalile [ilaats. van anderen -^e'rlieiijeii Ie Iioudeii. ten

einde zuudoende de liij elkaar lieluturenile sek>en te (jiiderkenneii.

2) Ik betwijfel /.eer liet vourkonien van M lrirnreatu-> Kie^w. IjiJ Hanilmr^ . de^e suurt i> ei-^eu aan hel Alpen^eljied.
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4 Hij lici i zijn Je slippen v:iii liet laatste, ieis opwaarts ^eliogeii, sterniet smal, stijlvormig en aan

elkaar evenwijdig loopend, over de {;elieele lengte dezellde Iticedtc lieliondend; liet voor-

laatste sterniet diep driehoekig iiitgcraiui, de zijlolilien drieliuckig en aan den top iets alge-

rond; liet voorlaatste tergiet iets verlengd, tamelijk smal, iets over het afwaarts gericht,

aan het uiteinde uitgerand, laatste tergiet liggend. Zwart; eenc zeer fijne zoom aan den voor-

eii achterrand van het hulsscliild , de sprietwortel, de knieën en meer of minder de basis der

schenen roodgeel. Kop gewelfd, ceiiigszins glanzig, tot aan den schedel in de lengte

gegroeid, hij het ^ achter de groote, sterk nitpiiilende oogcn zeer versmald. Sprieten hij

het (J zoo lang als-, bij het S veel korter dan het lichaam. Halsscliild in 't oog vnllcnd

verbreed, aan de zijden gerand, de voorhoeken stomp, de achterliockcii sclierp en iets naar

buiten gericht. Dckschilden tamelijk kort, het
l
ongeveer der vicngcis bedekkend, lijn be-

baard, aan het uiteinde zwavelgeel gevlekt. Onderzijde zwartbrnin, het uiteinde der epi-

meren van den nieso- en metathorax, de achterrand der stcrniten en bij het <? het niieinde

van bet achterlijf geel. Lengte 4-4} mm. Vooral op naaldboomcn, doch ook wel op wilgen

en elzen; Juni, Juli. Zeer zeldzaam; den Haag, Jnni i) 2. guttifer Kiesw.

liij het (J vertoonen de slipiicn van het laatste sterniet zich als twee, over bijna de geheele

lengte gescheiden, zijdelings gecomprimeerde sirooken, welke eerst smul en horizontaal ge-

richt, daarop verbreed en plotseling, hetzij onder een rechten of een stompen hoek, opge-

richt zijn en daarop wederom tot aan bet uiteinde horizcnitaal verloopeii, daarboven aan

de basis, volgens ron Kiesemv elter, cene fijne, doorziclitige, bartvorniig niigerande, i;eel-

achiig-doorzicluige plaat; het voorlaatste sterniet diep uitgebogen, met algercmde zijlohbcn;

het laatste tergiet matig verlengd, in bet verlengde van het voorafgaande gelegen, naar

het driehoekig uitgcraiuie uiteinde een weinig verbreed (Fig. 8j II). Zwart, halsschild aan

voor- en achterrand lijn geel gezoomd. Kop matig gewelfd, eenigszins glanzig, naar de basis

weinig versmald. Oogen in beide seksen matig groot, tamelijk uitpnilcnd. Sprieten bij het

<J bijna zoo lang als het licliaani, bij liet S het uiteinde der dckschilden niet overschrijdend

;

zwart, het ie lid soms bruinachtig. Halsschild vierhoekig, duidelijk verbreed, aan de zijden

gerand, de voorhoeken stomp, de achterhoeken recht en scherp aangeduid. Dekschilden iets

meer dan j der vleugels bedekkend, grijsbruin, lijn beliaard, met eene zwavelgele topvlek
,

welke soms donker is of (var. nbscnriiisciilns Dieir.) geheel verdwijnt. Onderzijde zwart,

bet uiteinde van bet episternum van den metathorax, de randen der eerste sterniten en

het uiteinde van bet achterlijf meer of minder geel. 1'ooten bruinachtig, de knieën dunker-

geclachtig. Lengte 3J

—

^\ mm. Op jonge boonicn, vooral op dennen en sparren; Juni, Juli.

Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam. De var. oOsctiriiiscidus bij Waniel.

;;. mysticus Kiesw.

5 liij het (? bet laatste tergiet tot aan de basis in twee smalle , naast elkaar liggende , takken

gespleten; de tergiien verlengd, de sterniten overschrijdend; het voorlaatste sterniet diep

ingesneden, bet laatste als een zeer korte, slanke, rechte, glanzige stijl, welke aan den top

])lotseling verbreed en gevorkt is. Ko|) bij het <? nauwelijks breeder dan bet halsschild,

achter de oogen weinig versmald. Geheel zwartbrnin. Sprieten vrij kort, bij het ^ de lielft

van het lichaam niet overschrijdend. Halsschild glanzig, vrij sterk verbreed, van af de basis

naar voren iets versmald, aan de zijden gerand; met drie groefjes, het cene in het midden,

de twee andere in de sterk 0|)gericlite voorhoeken. Dekschilden vrij lang, ongeveer het
;

der vleugels bedekkend, gelicel zwartbrnin. De knieën in den regel lichter. Lengte 2j— 2' 111111.

In vochtige grasvelden, op struiken en Vacciniuni; Mei -Juli. Niet inlandsch. liij lient-

lieini, in de Rijnprov. en in Noord-frankrijk. . . (brevicollis Thoms.) (nigcllus Kiesw.)

liij bet (? bet laatste tergiet, evenals bij guttifer, afwaarts gericht en aan het uiteinde uitge-

rand; het uiteinde van bet achterlijf ook in den overigen bouw met dat van g u t ti fc r over-

eenkomend, liovenzijde geheel zwart. Kop tamelijk gewelfd. Oogen hij het ^ matig groot,

weinig uitpuilend. Sprieten korter dan bij guttifer, bij het ^ Tiet uiteinde van bet lichaam

niet bereikend. Halsschild nagenoeg vierkant, aan de zijden gerand; de voorhoeken afgerond,

de achterhoeken stom]) en opgericht: de basis sterk afgerond. Dekschilden iets meer dan liet

; der vleugels bedekkend, grijsbruin, lijn behaard, eenkleurig zwart. Onderzijde en ]iooteii

zwart; de knieën, de epimcren van den niesothorax, de randen der sterniten en het uiteinde

van het achterlijf geel. Lengte 3^—4 mm. Vooral op eiken; Mei, Juni. Niet inlaiulsch. In

Westfalen (spretiis Kiesw.)

6 Dekschilden met eenc zwavelgele topvlek 7

Dekschilden zonder gele topvlek, of deze is zeer onduidelijk, of wordt door een iets dcnikerder

uiteinde vervangen 11

7 liij bet ^ de beide achterhoeken van het aaii het voorlaatste voorafgaande tergiet meer ol'

miiiiler verlengd; het voorlaatste hetzij gewoon, licizij tandvormig verlengd. Halsschild in

beide seksen glanzig zwartbrnin of pekbruin, breeder dan lang 8

1) De incfslf ox»*iii|iIarpn uil Ncdi'rhnid üiigfjifvi-ti wari-ii vtTkcrril (i.-dflerriiiiicfnl i-n lii-liuurfii l<t[ diiiiar.
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Bij her <? de beide aclnerliocken van liet aan liet voorlaatste voorafgaande tergict niet ver-

lengd; liet voorlaatste eveneens gewoon. Ilalsscliild in lieidc seksen nagenoeg vierkant;

roodbrtiin, geel of roodgeel, niet of zonder zwarte nii.ldenvlck (pc 1 1 iici d tis en riifi-

collis) 10

8 Bij liet (f liet voorlaatste tergiet aan de liciile aclitcrliockuii taiidvorinig verlengd (dis par en

fla vogii t ta t u s) y

Bij liet i liet voorlaatste tergiet aan de lieidc aclitcrlioekcn niet verlengd, de tandvoniiige

voortzetting der aclitcrlioeken van liet aan het voorlaatste vooralgnande tergiet vrij lang en

scherp; het voorlaatste sterniet diep iiitgerand, met korte, aan liet uiteinde algeronde, loliheii
;

laatste sterniet als een, tot aan het uiteinde van liet laatste tergier, opwaarts gchogcn siijl,

welke over de geheele lengte gegroefd en aan den top driehoekig ingesneden is. DeUschilden

met zwavelgele topvlek. Overigens gelijkt deze soort op pcllncidns, doch is kleiner,

minder gestrekt en minder dicht behaard. Lengte .ïJ mm. Op jonge boomen, vooral op
hazelaars; Juni, Juli. Niet iiilandsch. In Noord-Frankrijk (Somme") . . . (dcbilis Kiesw.)

9 1'ij het <f de voortzetting van de beide achterliocken van het aan het voorlaatste voorafgaande
tergiet als eene lange, gebogen, aan den top haakvorniigc strook; het voorlaatste tergiet aan

de heide achterhoeken in een scherpen tand verlengd; het laatste tergiet kort, gewoon; liet

voorlaatste sterniet uiigerand, met cciiigszins afgeronde lobben; liet laatste sterniet als een,
aan het begin rechten, daarop sterk opwaarts gebogen, aan het uiteinde gespleten, stijl.

Kop zwart, tamelijk glanzig, bij het ^ meer-, bij het $ minder naar de basis versmald.
Sprieten bij het J bijna het uiteinde van liet lichaam bereikend; het ie lid en grootendecis

het 2e, of de 4 of 5 eerste leedjes geclrood, de volgende geleidelijk donkerder wordend,
llalsschild glanzig zwartbruin, soms de achterhoeken iets geelachtig; een weinig brccderdaii

lang, aan de basis weinig afgerond, aan de zijden eciiigszins stomp gerand; de voorhoeUen
breed afgeknot, de achterlioeken scherp en naar buiten gericht. Dekscliilden lichter of don-
kerder brnin, over het midden veelal lichter, lijn behaard; met eene zwavelgele topvlek.
Borst bruin, eene lijne randzoom langs den protliorax en het uiteinde der epimeren van
mcso- en metathorax geel; achterlijf grootendeels geel, de basis der steriiiteii meer of
minder gebruind. Pootcii licliter of donkerder bruin, de knieën en een groot gedeelte van de
basaalhelft geelrood. Lengte 4—5 mm. Op jonge boomen, vooral eiken; ook in vochtig gras,

langs rivieroevers en slooten; Mei— Aug. Niet zeldzaam in de omstreken van Maastricht;
ook in de andere grensprovinciën gevangen en enkele malen Iiij Amsterdam en Rotterdam.

4. dispar Germ.

Bij het J de voortzetting van de beide achterhoeken van liet aan liet voorlaatste voorafgaande
tergiet, evenals die van het voorlaatste, eenvoudig scherp-puinig verlengd; het voorlaatste

sterniet iiitgerand, het laatste als een matig opwaarts geliogen , naar het uiteinde iets vcr-

hrceden en aan den top driehoekig uitgesneden, stijl. Kop zwart, weinig glanzig, achter de,
vooral hij het f, uitpuilende oogen versmald Voorkaken en wortel der kaaktasters roodgeel.
Sprieten hij het <? bijna zoo lang als het licliaain, vrij krachtig ontwikkeld, bruin, de
wortelleciljes soms roodachtig llalsschild iets verbreed, glanzig pekhruin, aan de afgeronde
zijden niet gerand; de achterhoeken recht, iets uitstekende, de voorhockeii afgeknot. Dck-
schilden vrij lang, nauwelijks zichtbaar behaard; licliter of dmikerder bruin, met zwavelgele
topvlek. Onderzijde grootendecis geel. Puotcn liclitbruin , de dijen donkerder. Lengte
.^4—5è """• Op heesters langs boscliranden , ook in gras; Mei— Aug. De beide seksen bij

Eysden nabij Maastricht, Juli. Ook in Oldenburg, VVestfalcn, bij Elberfeld en in Noord-
Frankrijk 5. flavoguttatus Kiesw.

10 Bij het $ het laatste sterniet als een iets opwaarts gebogen, aan den top niet vcrbrccde of
ingesneden stijl, welke van af de basis tot over het midden gegroefd is en het uiteinde van
het laatste tergiet niet bereikt; het voorlaatste sterniet diep uitgerand; de tergiten gewoon, niet

verlengd. Kop bruin, van voren lichter, lijn bestijipeld, soms tusschen de sprieten gegroeid.
Sprieten bruin, het ie lid veelal aan de onderzijde lichter; bij het <? langer dan het lichaam,
bij het $ korter. Halsscliild nagenoeg vierkant, naar voren iets verbreed, niet aan de zijden
gerand; r.)odbruin, de voor- en achterrand lijn geelachtig gezoomd; de voorhoeken een
weinig opgericht. Dekscliilden grijsbruin, met eene zwavelgele topvlek. Onderzijde en pooteii
bruin; de voorschenen, de knieën, de zijden en achterrand der sterniten geel. Lengte 3—4 mm.
Op jonge boomen, vooral op hazelaars, ook op elzen en ^vilgen; |uni

,
|uli, zeer zeldzaam.

Nijmegen ."
. ." 6. pellucidus Kiesw.

Bij het ^ het laatste sterniet in twee, naast elkaar gelegen, convexe bladen verdeeld, welke
nauwelijks zoo lang zijn als aan de basis breed; voorlaatste sterniet llauw uitgerand; de
tergiten gewoon, niet verlengd. Kop zwart of zwartbruin , lijn hcstippeld; met eene langere
of kortere langsgroef op liet voorhoofd; clypcus roodachtig, wortel der kaalaasters geelachtig.
Sprieten zwartbruin, de eerste twee leedjes geheel of grootendeels roodgeel. llalsschild bijna
vierkant, weinig of niet naar voren verbreed, aan de zijden niet gerand; geel of roodgeel.
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Vüfl:!! niet een meur cil' niiiulur iiitgebreiiic, zwarte midilcnvleU, welke bij ali. c.' m(ii7,'iH(Vo//ii

ScliilsUy zoozeer omwikUclil is, liac sleclits ile randen (en ook ile sprietwortel) meer of minder

roodbruin blijven. Dekscliilden zwarcbrnin, soirs op het midden iets liducr, nici cene zwavel-

gele topvlek. Onderzijde bruin, liet prosteriinm, de pleurae van den nicso- en mctatborax

en de randen der sterniten geelaclitig. Pooten bruin, de schenen en gewoonlijk de knieën

geclrood. I.cugte 3^— 4 mm. Op jonge boonien , vooral eiken en hazelaars; ook tusschen

vocluig gras op bcscliaduwde plaatsen en op U m h el 1 i l'e ren ; Mei—Juli. Verbreid en op

sommige plaatsen niet zeldzaam.

(minimns Tlioms. nee L., saiiguiiiicollis Fallén, sanguinolencus Gylh.) 7. ruKcollis Latr.

11 liij het <? de laatste tergiten verlengd; liet voorlaatste gewoon; bet laatste schuin naar beneden

gericht, diep gevorkt; het voorlaatste sterniet niet twee zeer smalle, bijna lijnvormige, iets

opwaarts gebogen, lobben; het laatste sterniet als een dunnen, opwaarts gebogen, van afliet

midden in twee divergecrende takken verdeeMcn, stijl. Halsschild in beide seksen bijna twee-

maal zoo breed als lang, met bijna parallele zijden; aan de zijden niet gerand, aan de basis

sterk afgerond. Kop zwart, tamelijk gewelfd, lijn bestippeld, liet voorhoofd in de lengte

ingedndu. Oogen weinig uitpuilend, ook bij het <?. Sprieten vrij dik, bij het (? de dek-

sciiilden overschrijdend, bij het $ korter; zwartliruin, ile eerste twee Icedjes hcldergecl.

Ualsscbild bniiuzwirt met een oranjegelen langsband over het midden, welke zich soms meer
of minder o]) den basaalrand voortzet. Dckscbilden geheel licht grijsbniin, in de iilaats

van ile zuavelgele topvlek sleclus iets donkerder afgezet; ongeveer het
J

der vleugels

bedekkend. Pooten bruinachtig, de knieën, schenen en vooriarscn geelachtig. Onderzijde

bruinachtig, de zijden van de borst en van het achterlijf geel gevlekt. Lengte 2.\— 3 mm.
Niet iiilandscli. In Westfalen, llannover en bij Hamburg.

(dimidiatocollis Rosenh.J; (pulicarins Redt.)

I'iij het $ het aan liet voorlaatste voorafgaande lergiet diep nitgcrand, aan weerszijden van de

iiitraiiding tot eene horizontale staaf verlengd, welke plotseling vertikaal afvalt; het voorlaatste

en laatste tergict gewoon; het voorlaatste sterniet uitgebogen, bet laatste als een tamelijk

horizontalen, aan het uiteinde ingesneden stijl. Halsschild iets verbreed of bijna vierkant . 12

12 Sprieten geheel zwart (ma uru s en m ise 11 us) 13

S|irietwortel geel. Grijsacbtig-zwart, de gelicelc omtrek van het halsschild geel gezoomd. Pooten

geel, de basis der dijen en bet uiteinde der schenen donkerder. Halsschild een weinig verbreed,

naar de basis iets versmald, voor de eenigszins stompe achterhoeken een weinig ingesnoerd;

de voorliockcn iets uitstekend. Dekscliilden ecnklcurig. Hij het <? het uiteinde van het achterlijf

als bij miselliis. Lengte 3 mm. Niet inlandscli i). In Kngeland en Duitscblaiui.

(distans Tlioms.) (fibulatus ICiesw.) 2)

13 Kop eenigszins neergedrukt, met eene duidelijke langsgroef; glanzig. Halsschild brcedcr dan

lang, aan voor- en acbtcrrand lijn geel gezoomd; tamelijk glanzig, aan de zijden niet ge-

rand, de uitstekende voorlioeken, evenals de achterhoeken, iets opgericht. Pekbruin, de

knieën en de basis der voorschenen geelachtig. S|irieten bij het ,? bijna tot aan het uiteinde

van liet lichaam reikend, bij het J korter; bruin, de eerste leedjes soms iets roodbniinachtig.

Dekscliilden ecnkleurig grijslirnin , lijn en dicht behaard. Onderzijde bruinachtig, de zijden

en de achterrand der sterniten geel. Lengte 3 4 mm. Langs rivieroevers; op wilgen en elzen,

ook in grasvelden; April- Juli. Rotterdam, .\rnheni en Breda. In de Rijn|irov. bij Aken
en Crefefd

'.

8. maurus Lap.

Kop gewelfd, niet gegroefd, weinig glanzig; lijn bestippeld. Halsschild bijna vierkant, een-

kleurig zwart. Zwart, de knieën geelachtig. Overigens als maurus. Hij bet $ bet uiteinde

van het achterlijf als bij maurus, de zijdelingsche, horizontale staafjes van het aan bet voor-

laatste voorafgaande tergiet zijn korter. Lengte 3l-4 mm. Als maurus, vooral op Um-
bell i fe ren. Niet inlandscli 3). In België in de vallei „de la Moliguée"; in de Rijnprov. bij

RIberleld ".
. . (inisellus Kiesw.)

7. MalthaiTlms Weise.

Dit ^emis , door J. W'iisc van Malthodes afgescheiden , ondcischeidt zich mn
/aatst^i^enoemd ,t(cnus , vooral doordal de van een lanxen , smallcn , scherpen top voorziene

voorkaken zich daarachter plotseling, aan den hinnenratid, verbreeden, tengevolge van eene

rij kleine landjes, welke een kamvormigen rand vormen en zich dan tot de geleidelijk hrceder

1) l!el uit Nt'(l»TlalnJ u|»KPKf'*'''" i'Xi'iniiliiar wns vrrki-crd [ifdrlt-rminri'rd ;
lii'I ln'liiiiirl tol iiiniirils

2) Ik li.'lwijW xiiT hi'l vuurluiiicii van M rlirliliT Kil^\«. iii Wi-sUaU'U.

;t) Dl? uit N.-dfrluntl ..pgfj{fv.-n rxi-iiliilarcii warcu mijuiit ni-di'UTiniiieerd i'ii ln'liuur.'ii lot maurus
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'wordende basis ombuigen ; deze tandjes zijn even lang, doch nemen naar den top der

voorkaken veelal iets in grootte toe. Overigens zijn de soorten zeer klein , doeli in andere

opzichten tnoeielijk van Malthodcs te onderscheiden. Bij het i is het laatste tergiet

gevorkt; het laatste sternict als een aan het uiteinde verdeelde stijl i). O/schoon dit

genus ,
//('('/• het nog onvolledig onderzoek der voorkaken bij vele soorten . nog niet 'vol-

komen van Malt ho des afgebakend is, heeft het evenveel recht van bestaan als het

genus Malthinus, bij welke de voorkaken aan de binnenzijde scherp getand zijn.

Tivee soorten komen in Nederland en i /// het aangrenzend gebied voor.

1 De omgeslagen rand van liet lialsscliild door eciic meer oT minder duidelijke, doorlnopcnde,

scherpe kantlijn van de scliijl" gescheiden. Eenc liitcrst kleine, glanzige, lichter orduiikcrder,

zwarthrnine soort. Sprieten liij het J nauwelijks de schouders overschrijdend, hij het $
bijna liet uiteinde der dekschildcn bereikend; niet korte, dikke, dicht opcenstaaude,

leedjcs. lialsscliild verbreed; aan de basis sterk algeroiul, aan voor- en achterraud lijn geel

gezoomd; met eeue meer of minder duidelijke langsgrocf" over het midden; de voor- en

achterhoeken opgericht. Dekschildcn kort, ongeveer bet midden van liet achterlijf bereikend

;

grijs, aan het uiteinde met eene, in den regel zeer onduidelijke, iets geelaclitige vlek. liij

het $ de laatste tergiten verlengd; bet laatste tergiet diep in twee draadvormige slippen

verdeeld; het voorlaatste sternict uitgebogen, aan weerszijden tot eene, naar den top ver-

smalde, lob verlengd; het laatste sternict als een slanke, sterk opwaarts gebogen, aan her

uiteinde gevorkte stijl. Lengte i— i.' nim. Verbreid en op so-nmige plaatsen niet zeldzaam,

vooral tusscheii gras, doch ook op boonien en heesters. De mannetjes zijn uiterst mocielijk te

vinden, daar zij niet lang leven en slechts in weinige exemplaren te midden van taliijke

wijtjes, in Mei en in liet begin van juni, voorkomen, terwijl de wijijcs nog in Juli en

Augustus gemeen zijn ('?atomus Thoms.) i. brevicollU Pavk.

De omgeslagen rand van bet balsschihl niet door eene scherp gerande kantlijn van de schijf

gescheiden. Grootere soorten 2

2 Dekschildcn zonder zwavelgele topvlek2); vrij kort, nauwelijks liet j der vleugels bedekkend;

lijn behaard, grl.isbnnn. Zwart, tamelijk glanzig: de sprictwortel, de knieën en een groot ge-

deelte van de buitenzijde van het achterlijf roodgeelachtig. Kop bij het $ vlakker en achter

de iets meer uitpuilende ODgen een weinig meer versmald dan bij het 5. Sprieten bij het

$ het uiteinde der dekscbilden overschrijdend, bij liet $ in het oogvallend korter, lialsscliild

sterk verbreed, over bet midden iets in de lengte gegroefd, de zijden bijna parallel, de

voorhoeken sterk uitstekende eii opgericht, de achterhoeken stomp, de basis afgerond. 1'ooien

bruin. I5ij het $ het voorlaatste tergiet verlengd, aan weerszijden met een bijlvormig aanhangsel,

welks top naar achteren gericht is; bet laatste tergiet zeer verlengd en diep gevorkt; bet voor-

laatste sterniet diep uitgerand, met driehoekige zijlobben; bet laatste sternict als een, inliet

midden sterk knievoruiig gebogen, stijl, welke aan liet niicinde in twee lange, dunne, horizontale,

naar elkaar toegcbogeii, takken verdeeld is, welke gewoonlijk het uiteinde van het laatste tergiet

omvatten. Groote exemplaren werden door H'eise als funditiir beschreven. Lengte 2i—3è mm.
Op beuken, eiken en loikeii; ook in grasvelden; Juni, juli. Niet inlandscli. In de Rijnprov.

bij Elberfeld .
.' . . . . (Ii e sa ca n t li u s Kiesw.)

Dekscbilden met eene gele topvlek; vrij kort, iets meer dan de helft der vleugels bedekkend,

behaard, grijsbruin. Vaalbruin; kop zwart, bij bet ^ iets meer achter de, een weinig meer

uitpuilende, oogen versmald. Monddeelen roodachtig. Sprieten bij bet <? bet uiteinde der

dekschilden overschrijdend; zwariachtig, de eerste leedies roodgeel. Halss:liild verbreed,

met bijna (larallele zijden, over het midden in de lengte zwak gegroefd; aan voor- en

acbterrand tamelijk breed geel gezoomd; de voorhoeken uitstekend en een weinig opgericht,

de achterhoeken afgerond. Onderzijde en jiooten bruinachtig, gedeeltelijk de zijden van de

borst, de zij- en achterraud der steruiteii en de knieën geel Hij het f de laatste drie ter-

giten verlengd; het aan het voorlaatste voorafgaande tergiet nabij de achterhoeken met een

lijnvormig, gebogen aanhangsel; het laatste tergiet aan het uiteinde diep gevorkt ; het voorlaatste

sternict in het midden diep uitgerand en daardoor in twee lange, rechte lobben verdeeld,

welke over het J der lengte dezelfde breedte behouden en daarop plotseling verbreed en

aan het uiteinde afgeUnot zijn; het laatste sterniet als een lange, zeer dunne, S-vormig gebogen

stijl, welke aan het topgedeelte in twee divergeerende takken gedeeld is. Lengte 2i —;, mm.
Op jonge boomen, vooral eiken; ook op zonnige grasvelden. Mei—Juli. Zeer zeldzaam;

Gorkum, Gouda en Gronsveld (Limburg). In de Rijnprov. bij Elberfeld, ook in llannover

en West falen 2. spathifer Kiesw.

U De in Middel-UuilsctiUnd voürkomciidc M. aptrnii Miilx (b racli y |> le^u^ Kifsw i is mllliaii^ Int wijtji-) uiini-'

/IWf/tT lir:K'lil df'/f suorl lot et»n genus Apüdislrus r= Pod is l ri na l-'airni.

-I lt''/e is alii-cn llauw aan^.-duid lnj de var. •iifi'iliitiix ll..iir^;ri.is uit /iiid-lVaiiLrijk-
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LIV. Familie MELYRIDAE.

riK. st. I. M:tlai liiiis at'iu'us I.. Orip. iiipl n.-l

vati df sclielstcekeiiiiii; van /,ie*/e/,

/'. i;itslulith;tre bbasjfs.

likiiiakiiip

Deze familie is navcrw.iiu aan de Tli c 1 eplioridac, docli vooral ondersclieiden, doordat de
clypeus meestal tninelijk sclierp van liet voorhoofd afgescheiden en de bovenlip duidelijk zichtbaar is;

ook zijn de monddcclen meer onrwikkcld en zijn, in tegenstelling van de Tbel e ph o ridae, bij tic

Malachiinae duidelijke epiuieren en bij de Dasytinae nog scherp afgescheiden epistcrnen aanwezig.
liet hnidskelet is gewoonlijk meer of minder dun, zacht en buigzaam, lietzij kaal, behaard of neer-
liggend, schubachtig behaard. — Sprieten tamelijk ver van elkaar, aan de zijden van het voorhoofd,

iets vóór de oogen , bij M a 1 a c h i u s en A x i n o-

tarsus op de lioogte van den voorrand der oogen
of iets meer naar achteren (daartusschen) ingeplant;

meestal eenigszins draad- of borstelvorniig (''»• S4)>

zeldzamer naar het uiteinde geleidelijk vertiiki (Ds-
nacaea), of snoervormig met 3-lcdigc eiudknots
(Ph loeo ph il us); ook veelal meer of minder dui-

delijk gezaagd of gekamd; de eerste leedjes (vooral
bij de mannetjes van een aantal soorten) veelal ver-

breed (Malachius); ii-, bij het genus Ha|)alo-
chrus schijnbaar lo-lcdig, daar het 2e lid klein en
in het eerste verborgen is. — Kop vrij of slechts iets

door het halsschild bedekt. Clypeus en bovenlip niet

zelden gedeeltelijk hoornachtig, gedeeltelijk vliezig. —
Voorkaken krachtig ontwikkeld, breed, driehoekig;

met gespleten of 2-tandigen top, of aan den binnen-
rand bovendien, in het midden, met een tandvormigen
hoek (Ph 1 oc o ph i 1 us) ; tot aan het midden met een
smallcn, vliezigen zoom; bij Danacaea vrij lang,

achter liet, haakvormig naar binnen gebogen, uiteinde

meer of minder duidelijk getand. Acinerkaken met twee,
meer of minder duidelijk gelede, aan het uiteinde

behaarde, hoornachtige lobben. KaaUtasters 4-, lip-

tasters 3-ledig; meestal draadvormig; het eindlid dik-

werf langwcrpig-eirond of wel toegespitst, zelden
verbreed of bijlvonnig. Tong vliezig, van voren
behaard; afgeknot of iets uitgcraud, zonder duidelijke

paraglossen. — Halsschild eenigszins vierhoekig of
de Malachiinae het achterlijf onvolkomen-, bij de Dasytinae
de mannetjes van vele Malachiinae aan den top ingeknepen,

iiigednikt en soms van aanhangende slipjes voorzien; bij het Znid-Europecsche genus A telestes
zijn de dekschildcn sterk verkort en afgeknot. — Achtervleugels bij het S van c'haropus en van
sommige Tr o gl op s-süorien ontbrekend. Volgens Hoger bevindt zich op de achtcrvleugels van
Malachins acneus het gewricht dichier bij het midden, zoodat het topgedeelte daardoor naar
verhouding grooter is dan bij de Th e I e ph oridac. De terugloo|)ende aders zijn rudimentair, de
straaladers in het topgedeelte echter duidelijker en in grooter aantal ontwikkeld. De vena interno-media
is gedeeld, de buitenste tak echter uiterst zwak aangeduid; van de bijadcr en hare takken slechts
sporen voorhanden, de tiissclien deze en de hoofdader gelegen dwarsverbinding echter duidelijk. Van
de vena cubitalis is slechts een enkele tak voorhanden. De anale bijader gewoon, doch krachtig ont-
wikkeld, met de vena inierno-niedia door een sclniinen dwarstak verbonden. Hij Danacaea bevindt
zich aan het gewricht hij de vena scapniaris eenc rnitvorniigc eindcel. — Aclitcrlijf met 7 of rt, meer
of minder hoorn- of Icderachtige, tcrgitcn en 6 of 5 sterniten. - Voorcoxae elkaar onmiddellijk aan-
rakende, hare gewrichtsholten groot, van achteren wijd geopend; toch sluit de voorrand van het
mesosternum, vooral bij de Dasytinae, volkomen tegen de voorcoxae aan en is de inplanting der
coxac in de gewrichtsholten daardoor veel minder los dan bij de Thelepli orid ae. Pooten gewoonlijk
vrij lang en slank, meestal weinig krachtig ontwikkeld. Tars'en 5-ledig, bij liet <? van Tro"^gl o ps è-n

Colotes de voonarsen 4-Iedig; ile leedjes allen of deels driehoekig of hartvormig, alleen bij Ph ! oeo-
philus dun, draadvormig; hel 4e lid gewoonlijk klein; het 2e voortarsen-lid bij het ^ van enkele
genera over het 3e uitgetrokken. Khuiweu in den regel aan de basis met een vliezig lapje (Fig. Ü4 II),

zeldzamer met een tand, bij uitzondering gewoon; bij Danacaea de bnitenklauw gewoon, de biunen-
klaiiw rudimentair en door een vliezig of lederachtig lapje bedekt. - ILigenaardig zijn, bij de Mala-
chiinae, aan de voorhoeken van het halsschild en aan weerszijden van het eerste ahdominaal-segment,
roode bhia.sjes (Fig. 84 I), welke, volgens Leyilig, door inpersing der lichaamsvloeistof (bloed) uit-

gestolpt kunnen worden en, volgens Kirl/y, dienen om vijanden sclirik aan te jagen; i'o« A';«cnw(r/r£T
vergelijkt deze blaasjes, wanneer zij zwellen, met de vleezige kammen der kalkoenen. Andere schrijvers
lieciitcn er eeiie andere heteekeiiis aan; volgens Jl'csl%vood en I.avuiill'i'/ic zouden zij, ter verdediging,
eene onaangename reuk verspreiden; volgens Ciirtis verminden er het soortelijk gewicht iloor.

tl. Ta^^l.lall^Vi' atl H 3 pi (j ürip.

brccd-ovaal. — Dekschildcn hij

meer volkomen omvattend; bij
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Lieirel geelt ccne Tinderc verklaring, dat n.1., bij de ademlialing, de uitzetting der blaasjes voor de

opneming van luelit in de trachecën van bcteekcnis is; dat zij liet intreden der liiclit ni die stigmata

bevorderen, welke voor de opneming der lucht van bet meeste gewicht zijn; wanneer Mal ac h i inen

grasbalmen beklimmei. , bemerkt men' hoe zij van tijd tot tijd wachten, de blaasjes zich uitzetten en m
dezen toestand bet achterliif zich samentrekt en weder uitzet, op dezelldc wijze als men bii andere

Coleoptera de adcmhaliugsbcweging bemerkt; na vier of zes contracties van liet achterlijl krimpen de

blaasies weder in, het diertje vervolgt zijn gang en herhaalt na eenigeu ti.id lici zeilde spel. Daar de

blaasjes met de weekc chitincluiid samenhangen, heelt de uitstulpuig zoodaiugeu iiivUied op de

weeke chitinehuid, dat deze laatste volkomen gespannen wordt; daar nu op de weeUe chitmehuid de

stigmata gelegen zijn, zoo zullen deze alken dan vrij aan de lucht komen te liggen, wanneer te

blaasies uitgcstulpt iijn; zijn deze laatste daarentegen niet uitgestulpt, dan worden de stigmata door de

plooien en vouwen der gccoiuraheerde blaasjes bedekt en zoodoende van de lucht algesloten.

De Melyridae leven op allerlei bloemen, iiillorescentics en bloeiende grassen, vooral bij

zoniieschijn, soms in groot aantal bijeen. Volgens J'erris en Lacordain zouden zij bloemdeelcn, o. a.

de meeldraden, eten, volgens v. Kiesaiwcttcr ook kleinere insecten. De larveu leven, als roolinsecten,

o. a. achter boomschors in de gangen van hout- en scli.irsinsecten , volgens Pt'JviJ (Ma lach i u s

acneus) ook in ilakstrjo, waar zij andere insecten en hunne larven vervolgen, liet lichaam der larven

bestaat, behalve de kop, uit 12 segmenten; het is eenigszius vlak, met parallele zijtlen, week, veelal

lichtrood en behaard; kop hootnacluig, met 4 ocellen aan weerszijden en 4-ledige sprieten; de anus

als naschuiver; pootei: vrii lang. Hij de larve van Malachius aeneus zijn de vourkaken van twee

krachtige tanden voorzien; de achierkaken met korte lobben; kaaktasters 3-, liptasters 2-ledig; het 2e

sprietlid kan in het ie worden opgenomen en beiden zijn in den kop terugtrekhaar.

Deze l'annlie, welke door de Malachiiiiae het naast verwant is aan de T hel e ph or id a (;,

sluit door de Dasytinac aan de Cleridae en door bet genus Phlocophilus ook aan de

Meiand ryi da e (Te tra t oma).

Ovei'zieht der Sub -Familie n en Ti-ibiis.

1 S|)rictcn meestal eenigszius draad- of borstelvormig, soms meer of minder duidelijk gezaagd;

de eerste leedjes (vooral bij de mannetjes van een aantal soorten) veelal verbreed (M a lach 1 us).

Aciuercoxae iets naar buiten gericht. Mctasternum tusschen de aehtercoxae met een afgerond

uitsteeksel, ückschilden aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond, bij bet $ veelal inge-

knefien of diep ingedrukt en van aanhangsels voorzien. Deze kevers bezitten aan de zijden

van bet lichaam roode, vleezige, uitstulpbare blaasjes, welke na den dood nog zichtbaar

blijven; een dezer blaasjes bevindt zich aan de voorhoeken van het halsschild, bet ander

aan weerszijden van het eerste achterlijfs-segment (^I'ig. «4 1). I. Sub-Fam. MALAClllINAE.
I. Malachimi.

Sprieten meer of minder gezaagd, soms bijna draadvormig, zeldzamer naar het uiteinde ge-

leidelijk verdikt, of ir.et .-i-ledige eindknots. Aehtercoxae recht naar achteren gericht. Metaster-

luim tusschen de aehtercoxae nagenoeg recht afgeknot. Ockschilden aan het uiteinde te zamen

afgerond of elk afzonderlijk toegespitst. Ceen uiistul|)hare blaasjes. 11. Siih-Fam. ÜASYTINAF.. 2

2 Sprieten niet in ccnc knots eindigend, hoogstens naar het uiteinde geleidelijk verdikt. Eindhd

der tasters niet langer dan het ie. Ivlauwcn getand of van een huidlapje voorzien, zelden

gewoon ."."'' "^

Sprieten snoervorinig, inet 3-ledige eindknots. Eindlid der tasters niet of slechts weinig korter

dan de overige leedjes te zamen. Klauwen gewoon. Aehtercoxae bijna niet kegelvorniig

uitstekende IV. Phloeophilin..

3 l'.ovenlip breeder dan lang. Voorkaken kort-driehoekig, nabij het spitse, gewoonlijk gepleten
^

of 2-tandige uiteinde met gaven binnenrand. Aciuerlijf meestal met 6 sicrniten . II. Dasytim.

liovenlip ongeveer zoo lang als- of langer dan breed. Voorkaken vrij lang, achter het haak-

vormig naar binnen gebogen uiteinde meer of minder duidelijk getand. Achterlijl met 5^

duidelijke sieriiiten; het 6c zeer klein, onduidelijk of verborgen 111. Danacaeini.

I. Sub-Familie MALACHIINAE.

1. Tribus M A L A C H 1 1 N 1.

1 Sprieten schijnbaar lo-Iedig, aangezien bet 2e lid zeer klein en verborgen is. Voortarsen in

beide seksen 5-ledig; bij het X het 2e lid over het .^e uitgetrokken en scheef algeknot.

Eindlid der kaak- en liptasters biilvormii.'. Kop in den legel vrij lang. Klauwen aan de

basis lijn getand
'

. . '. rllapalocbrus.)

Sprieten duidelijk 11 -ledig -
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2 Sprieten op de hoogte van den voorrand der oogen of iets n-eer naar aclnercn (daartussclien^

ingeplant. Voortarsen in beide seksen 5-ledig 3

Sprieten meer naar voren, ver van de ooglijn op liet voorlioot'd, ingeplant 4

3 Voortarsen in beide seksen gewoon. De eerste sprietlecdjes, zoowel bij de verschillende

soorten, alsook bij beide seksen, gewoonlijk verschillend van vorm en verbreed. Eindlid

der kaaktastcrs weinig langer dan het voorlaatste. Klauwen naar verhouding lang. Dckscbilden

bij het i aan bet uiteinde hetzij gewoon, of wel ingeknepeu. De soorten wisselen tusscbcn

4 en 7 mm '• Malachius.

Voortarsen bij het g met een over bet 3e lid uitgetrokken, aan den top scbecrargeknoi en niet

al'waarts gerichte, korte, stijve haren bezet 2e lid. Sprieten in beide seksen gewoon. Kiudlid

der tasters tweemaal zoo lang als het voorl.aatste. Klauwen naar verbonding kon. Dekscbildeu

bij het X aan het uiteinde altijd ingeknepen. Kleine soorten van 2J—3i mm. lengte.

2. Axinotarsus

4 Voortarsen in beide seksen 5-ledig 5

Voortarsen bij bet S 5-, bij bet ^ 4-ledig. Dckscliilden in belde seksen met gewoon uiteinde,

ol' bij het i een weinig ingedrukt. Kop met uitpuilende oogeu, vooral bij bet J breeder

dan bet halsschild; bij bet i het voorboolU diep ingedrukt. Halsscliild van voreu afgerond,

naar achteren in eene langere of kortere, aCgcknotte voortzetting uitgetrokken; de zij- en

achterrand opgericht; bij de in bet aangrenzend gebied voorkomende soorten geheel^ rood

of met eene zwarte middenvlek, of wel alleen aan de basis rood (Troglops.)

5 Tweede voortarsen-lid bij het <? over bet 3e uitgetrokken. De genera E bae us en S p h i n gi n iis,

bij welke liet halsschild rood en de dekscbildeu donker zijn, of de geheele bovenzijde

donker of alleen bet tiiteinde der dekscbildeu rood is; of wel is de gelieele bovenzijde

donker en alleen de achterrand vau het halsschild, benevens de zijrand en bet uiteinde der

dekscbildeu geel 6

Voortarsen in beide seksen gewoon. Dekschilden bij bet <J aan het uiteinde ingeknepeu en

van aanhangsels voorzien. Bij de in ons gebied voorkomende soorten is bet lialsschild rood en

zijn de dekschilden aan het uiteinde breed rood; of is het halsschild donker, of breed rood

gezoomd en de dekscbildeu over de schijf rood gevlekt of geheel rood; of wel zijn halsschild

en dekschilden geheel donker ($ H y peba e u s en Charopus), of de dekschilden aan den uitcr

sten naadhoek een weinig roodachtig, of bet laatste derde gedeelte, soms zelfs de tophelli wit-

geel (H y p e b a e u s 1)). Bij bet $ van Charopus de dekschilden naar achteren buikig verbreed. -

6 Dekschilden bij bet <? aan het uiteinde ingeknepen. Halsschild sterk verbreed, aan de zijden

afgerond. Kop tot aan de oogen in bet halsschild terugtrekbaar. Eindlid der kaaktasters

zoo lang als bet 2e en 3e lid te zamen. Tong driehoekig, liet tweede voortarsen-lid bij het

^ haakvormig verlengd 3- Ebaeus.

Dekschilden in beide seksen gewoon. Halsschild langer dan breed, naar aclncren lobvormig

uitgetrokken en over de basis der dekschilden grijpend. Kop niet lot aan de oogen in het

halsschild terugtrekbaar. Eindlid der kaaktasters zoo lang als liet 2e lid. Tong van vcircu

afgerond. Het tweede voortarsen-lid bij het <? recht verlengd 4. Sphingiaus.

7 Clypeus duidelijk, niet zeer kort. Sprieten iets vóór de ooglijn ingeidant. Dekschilden twee-

maal zoo lang als breed "

Clypens zeer kort, lijnvormig. S|)ricten ver naar voren ingeplant. Dekscbildeu li maal zoo

lang als breed 9

8 Sprieten dik, meer of minder gezaagd; bet 5e tot loe lid kon. Eindlid der kaaktasters ecnigs-

zins kegelvormig en toeees|)itst. Dekschilden in beide seksen nagenoeg met parallele zijden.

5. Anthoeomus
Sprieten slank, nagenoeg draadvorujig; het 5e tot 10c lid verlengd. Eindlid der kaaktasters

eivormig, aan den top duidelijk afgcknot. Dekschilden naar het uiteinde bij bel ^ iets, bij

het S duidelijk verbreed ^- Corapholes.

9 Halsschild breeder dan lang. Dekschilden in beide seksen naar het uiteinde eenigszius verbreed.

bij het g aan den top van een, napvormig ingedrukt , aanhangsel voorzien. Tong driehoekig.

Beide seksen gevleugeld (Hypebaeus.)

Halsschild langer dan breed. Dekschilden bij bet ^ met nagenoeg pr.rallele zijden en aan bet

uiteinde met een doorn- of haakvormig aauhangscl; bij bet $ naar achteren buikig verbreed

en iets verkort. Tong van voreu breed afgeknot en iets afgerond. Het J ougevleugeld.

7. Charopus.

II Hh wijfje van Hyiifl'!"'''» flavi|ii"s F.. Iirtwrlk n•lli|t^^ill^ o|i dal \aii Kliaius I la v i.nr iii s l'.r K''lijkl. !' I ï - '""'

,

dat vaii Kliacus ^^—3 iimi. lanp.
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II. Sub-Familie DASYTINAK.

II. Tribus 1) AS YTI N 1.

1 Epiplciircii der dckscliildcn zeer sclicrpkiiiuii; begrensd, tot over de basis van bet acbtcrlijl",

soms tot x:u\ het uiteinde, duidelijk. Sprieten ineer of minder diep gezaagd, bij bet <J soms

gekamd. Licliaam vrij kort en cenigszius gedrongen 2

Kpipleuren der dekscbilden , lietzij slccbts aan de scboudcrs diudelijk, lioch niet zeer sclierp-

kantig begrensd, meestal weinig of in 't geheel niet voorbij den meiatbor:i\ aangeduid

(slechts bij enkele Psi lo tb ri x-soortcn worden zij langs bet achterlijf wederom zichtbaar),

ofwel over de gebecle lengte zeer onduidelijk (Do 1 ichoso ma) 3

2 Kaaktaster-eindlid eivormig, met, hetzij recht of scheef, afgeknottcn top; niet zelden cenigs-

zins bijlvonnig. Klauwen met een vrij aanliangcnd luiidlapjc aan de basis (Fig. 84 II).

8. Haplocnemus.

Kaaktaster-eindlid breed bijlvormig. Klauwen in het midden met een langeren of korteren tand.

(Trichoccblc.)

3 Klauwen aan de basis meer of minder duidelijk tandvormig-verbrccd, doch zonder lniidla|)je.

Sprieten ten minste gedeeltelijk gezaagd 9- Dasytes.

Klauwen met een huidlapje; dat aan den buitenklauw reikt over de gehcele lengte en omgeeft

den top, dat aan den binnenklauw reikt slechts tot aan het midden 4

4 Ilalsscbild ongeveer zoo lang als breed, van af het midden naar achteren versmald. Sprieten

niet langer dan kop en balsscbild te zamen. Lichaam tamelijk smal, met verspreide, opgerichte

liaartjcs, zelden bovendien dicht neerliggend behaard; meestal mctalliscli blauw of groen, ol

bronzig. Epipleuren der dekscbilden soms alleen van voren aangeduid . . 10. Psilothrix.

Ilalsscbild veel langer dan breed, eenigszins cylindervormig. Sprieten langer dan kop en bals-

scbild te zamen. Lichaam bijzonder smal en gestrekt, eenigszins lijnvormig; dicht neerliggend,

scbubachtig bebaard; tamelijk dof. Epipleuren der dekscbilden zeer onduidelijk.

II. Dolichosoma,

III. Tribus Danacaeini.

lievat slechts het genus 12. Danacaea.

IV. Tribus P 11 L o EO ph i L i N i.

lievat slechts het genus Cl^liloeopbilus.)

I. Sub-Familie MALACHIINAE.

1. Tribus M a l a c n 1 1 n 1.

Hapalochrus Erichson.

Sprieten aan de zijden %'an den kop , ver vóór de oogen ,
ingeplant ; schijnbaar

\o-ledig, aangezien hel 2e lid zeer klein en in het ie verborgen is. Bovenlip breeder dan

lang, van voren afgerond. Voorkaken aan den top 2-tandig. Achterkaken met tïvee

lederachtige lobhen en i,-ledige tasters ; liptasters yledig ; het eindlid der beide taster-

pareji bijlvormig. Tong hoornachtig, aan het uiteinde afgeknot. Kop in den regel vrij

lang, ongeveer zoo breed als het halsschild. Halsschihi iets breeder dan lang, naar

achteren versmald ; met afgeronde achterhoeken. Schildje klein, veel breeder dan lang;

afgeknot. Dekschilden nauioelijks breeder dan het halsschild , tzvcemaal zoo lang als te

zamen breed, naar het uiteinde iets verbreed. Alle tarsen yledig , de eerste twee lecdjes

even lang; bij het i het 2e lid der voortarsen over het 3t' uitgetrokken en scheef afge-

knot. Klauwen aan de basis met een fijnen tand.

Van de 9 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam gestrekt, glanzig; zwart, de dekscbilden donker blauwgroen; bovenzijde fijn, neer-

liggend witachtig en spaarzaam, opstaande, zwart beliaard. Sprieten, schenen en tarsen geel-
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rooil. Kop eciiigszins rimpelig licstippcM, met verdiepte midilellijn. Halsscliilii op lici nmldeii

verspreid-, aan de zijden diclu rimpelig liestippeld. Dclisclnlden vrij diclit en lijn, liier en

daar iets rimpelig bcstippeld. Lengte sï— 4 mm. Niet iiilandscli. Langs rivicruevers tussclien

•ras. In Noord-Dnicscliland hij Hamburg en langs het Oostzec-scrand in Metklenlnirg.

(I'emoralis ür.)

1. Miilachiiis Fabr. >'Fig. 84 I).

Sprieten duidelijk w-ledig, op de hoogte van den voorrand der oogen of iets meer

naar achteren {daartiisschen) ingeplant; naar het uiteinde geleidelijk dunner wordend,

borstelvormig ; de eerste leedjes , zoowel bij verschillende soorten, alsook hij beide seksen

ecner zelfde soort
,
ge7uoonlijk verschillend van vorm en verbreed. Bovenlip eï'en lang

als- of iets breeder 'dan lang, van voren iets afgerond. Voorkaken aan den top 2-tandig.

Rindlid der kaaktasters weinig langer dan het voorlaatste, toegespitst. Tong vliezig,

van voren recht afgesneden. Halsschild 'weinig of niet breeder dan de kop , breeder dan

lang, eenigszins als een ovaal in de breedte ; achterhoeken afgerond. Dekschilden iets

breeder dan het halsschild, naar het uiteinde geuwonlijk eemueinig verbreed ; bij het $ aan

het uiteinde gewoon , of 'wel diep ingekncpen en van aanhangsels voorzien. Alle tarsen

S-lcdig , op de onderzijde dicht en fijn behaard ; de eerste twee leedjes even lang ; voor-

tarsen in beide seksen ge^voon. Klauwen naar verhouding lang.

Be soorten van dit genus zijn meestal metaalglanzig-groen, zeldzamer blauwachtig ;

de dekschilden al of niet aan den top-, ook wel de zijden van het halsschild roodgevlekt

;

zeldzamer de dekschilden grootendeels of geheel rood. Bij de groene soorten ziet men

veelal op de dekschilden de inplanting der opgerichte haren , door kleine, kale, korrelige

stipjes aangeduid. Ue roode , vleezige blaasjes aan de zijden van het lichaam vrijgroot.

De kevers treft men aan, van het laatst van Mei tot in het begin van Juli, vooral bij

zonneschijn, op allerlei bloeiende planten, vooral op Umbellifer en , klaver en G ra-

mi nee en, waar zij jacht maken op allerlei kleine Arthropoden. Ook de larven,

welke in dood hout leven, vervolgen andere insecten; zij zijn navcrrvant aan die der

Thelephoridae, doch nog meer aan die der Dasytinae en ook aan die der Cle-

ridae. De larve en pop van M. aeneus en marginellus zijn door Perris ; de

geheele metamorphose van bipustulatus door Ileeger , alsook de larve van deze soort

nog door Giraud en Andrc beschreven.

Van de ± 50 Europeeschc soorten komen 4 /// Nederland en 3 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Dekstliilden scharlakeiirond , inet lironzig groene of lilauwachtigc seniellair-vlck, of aldus ge-

kleurden, breeden, naadbaiui. Kop van voren geel. Voorhoeken van bet halsschild rood.

Uiteinde der dekschilden in beide seksen gewoon 2

Dekschilden meialliscb groen of blauw, of bronskleurig, met of zonder gele of roode topvlek. 3

2 Dekschilden inct cene kleine, driehoekige, groene of blauwachtige scutellair-vlek, welke ongeveer

het vierde van de lengte inneemt. Deze soort herinnert zeer aan ae n e iis, doch (Mulcrsclieidt

zicb, liehalve door de meerdere uitbreiding van het rood op de dekschilden, doordat dezen

spaarzaam, lijn en zeer onduidelijk bestippeld zijn. Halsschild aan de voorhoeken rood. Sprieten

bij het $ krachtig ontwikkeld, iets zijdelings gecomprimeerd, het 2e lid sterk naar onderen ver-

breed, meer dan "tweemaal zoo breed'als lang; de eerste twee leedjes van onderen geel; bij bet $

het 2e lid zeer klein. Cly|)eus bij het g sterk in de breedte ingedrukt, op bet acbtergedcclte

met een baarkwastje. Kop bij het i achter den clypeus, alsook achter de sprieten diep

ingedrukt; bij bc: J zijn de clypeus en de kop, achter de sprieten, zwak ingedrukt. Bovenlip

bij bet 5 met eene grootc, zwarte vlek. Lengte .ï-sè nim. Niet inlandsch. Deze soort zon^

in" de Rijnprov. en Westfalcn gevangen zijn (scntcllaris Er.)

Dekschilden met een bronzig-groenen, breeden naadband, welke naar achteren geleidelijk

smaller wordt, tot ongeveer op ; van de lengte reikt en de geheele basis inneemt; dof of

slechts weinig glanzig; zeer lijn korrelig en rimpelig; in beide seksen gelijk. Lichaam overigens

metallisch-groen , tamelijk glanzig: lijn witgranw behaard en op de bovenzijde met zwarte,

afstaande haartjes. Kop" achter "de oogen iiij het J zwak-, bij het <? sterker in de breedte

ingedrukt; van voren geel, bij bet $ lo't achter-, bij bet 2 tot aan de inplanting der

sprieten; bovendien is bij het Jde bovenlip niet zelden zwart. Voorhoeken van bet halsschild

rood. Lpimcren van den mesothorax geel. Sprieten zwart, aan de basis op de bovenzijde
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'rocii; de eerste 3 leeiljes op ilc onderzijde bij liei ^ geiicel, bij het ? iiieei' ol' minder,

veelal' sleclus liet uiteinde van het ie lid geel. liij het ^ liet te sprietlid van onderen ver-

dikt, het 2c met een lange\i tand, liet ;,e met een dunnen, haakvormig gebogen, tand.

Bij het 2 de eerste 3 sprietlcedjes van onderen iets verdikt; het 3c lid iets langer dan het

2e en 4e. Clypeus bij het t? door ccne diejic dwarsgrocl' van het voorhoofd gescheiden; op

het gewelfde achtergedceltc met een liaarkwastje; bij het $ is deze dwarsgroef zeer ondiep en

ontbreekt het haarkwastje. Lengte rt— 7 mm. Vooral in de klcisireken, gemeen op klaver,

bloeiende granen en weidebloemen. Perris vond de larve in dakstroo .... 1. aeneus I-.

3 llalsschild hetzij alleen aan de voorhoeken (soms zeer weinig) rood gevlekt, ol' met een breedcn,

rooden randzoom 4

llalsschild ccnklenrig groen 5

4 Halsscbild alleen aan de voorhoeken (soms zeer weinig) rood gevlekt. Uiteinde der dekschildcn

in beide seksen gewoon, of bij het ^ slechts zeer flanw samengeknepen. Lichaam metallisch

"roen, veelal iets naar het blauw of naar het bronskleurig trekkend; soms kop en halsscbild

groen en de dekschilden blauwachtig; tamelijk glanzig; lijn witgrauw, eeuigszins vlokkig

behaard en bovendien met opgerichte, zwarte liarcn. Dckscliildcn aan het uiteinde rood.

Voorste gedeelte van den kop, "met den tnond, geel; uiteinde der voorkaUcn en de tasters

zwartaclitig; bij het <? staan de sprieten geheel op een gelen grond, terwijl bij het $ de

groene kleur onmiddelijk achter tegen de sprieten begint en zich een eind lusschen dezen

voortzet. De eerste 5 sprietleedjes bij het ^ op verschillende wijze, gedeeltelijk haak-

vormig, verbreed en 'op de onderzijde geel. Kop bij het <? achter den clypeus sterk inge-

drukt; op den verheven achtcrrand van den clypeus met een goudgelen haarkwast; bij het

ï achter den clypeus, aan weerszijden, zwak ingedrukt. Voorhoofd achter de sprieten bij

het 2 zwak, bij het <? sterk ingednda. Pooten groen, bij het <? de voorsclienen aan het

uiteinde meer of minder geelachtig. Lengte 5J—6i mm. Overal gemeen op bloeiende grassen,

llmbelliferen, klaver enz 2. bipustulatus L.

llalsschild aan de zijden breed rood gezoomd. Uiteinde der dekschilden bij het t? diep ingc-

knepcn, uitgehold en van een doornachtig, zwart tiitsteeksel voorzien. Metallisch groen,

blauwachtig of iets naar het bronzig trekkend; dicht, witgraiiw, vlokkig behaard; op de

bovenzijde met lijne, oiigerichte, zwarte haren. Dekschilden bijna rim]ielig, met rood iiit-

einde. Sprieten lichter of donkerder bruin, naar de basis groen, glanzig, op de onderzijde

geel; bij het J' het 2e lid klein, het je tot 7e op de onderzijde uitgerand en aan den

voorhoek naar onderen stomp gezaagd; de eerste 6 leedjes van onderen breed-, bij liet ï

slechts de eerste 3 smal geel. Voorste gedeelte van den kop bij het ,? tot aan de oogen

en de inplanting 'der sprieten geel, bij het 5 (doch ook dikwerf bij het <?) tusschcn de

sprieten tot aan den clypeus breed groen. Clyi'eus bij het ? dwars ingedrukt, zoo ook bij

het (? de kop vóór de "sprieten; in beide seksen (doch vooral bij het ^) de kop achter de

sprieten ingedrukt. Pooten groenachtig, de knieën, het uiteinde der schenen meer of minder

en de voortarsen roodgeel. Lengte 5—6 min. Gemeen op klaver en vcldliloemcn; vooral in

de kicistreken
"^

3- marginellus F. 1)

5 Topvlek der dekschilden geel of oranjegeel, vrij groot. Lichaam 5—6 mm. lang, overigens

metallisch-groen of blauwgroen. Deze soort, welke zeer aan bipustulatus herinnert, is

smaller dan deze en vooral onderscheiden door het eenkleurig groene halsschild en het sterk

ingeknepen, ingedrukt en van een zwart doorn-aanhangsel voorzien uiteinde der dek-

schilden bij bet (?. Het voorste gedeelte van den kop, met den mond, geel, zoodat de

sprieten op een gelen grond staan ingeplant; tusschen de sprieten zet zich de groene kleur

van den kop bij het ^ tot ongeveer op de hoogte der oogen, bij het J tot aan den clypeus

driehoekig voort. Uiteinde der" voorkaken en eindlid der tasters donkerbruin of zwartaclitig.

Halsschild weinig breeder dan lang, met weinig afgeronde zijden; iets smaller dan de dek-

schilden. Bij het t? aan de voorpooten, de knieën, het uiteinde der schenen en de tarsen geel.

Sprieten donkerbruin; de eerste leedjes op de bovenzijde groen, op de onderzijde geel. Bij

het ,J het eerste sprietlid sterk verdikt; het 4e tot 6e of 7e op de onderzijde uitgerand, met

sterk uitstekenden, gelen, voorsten binnenhoek. Niet inlandsch 2). In de Rijnprov. bij

Düsseldorf; ook in Westfalen (el e gans Oliv.) 3)

1) Navcrwant is M. >ardi>iis Kr., r.n iclile kustkcuT, welke- lul iiuj,- lu'- alliiMi \.m Cji-Mia rn Sardinii- lifkvinl was, dmli

.lok bij Warni'iiiüiidi' i-ii Misdruy langs dp OosUw-kust lou (.''«auKi'" ^ijn 'iJ l-"'h.l'" "•'-
"I' ma rp ini'l I ll^, doth 's i«s

kl.Miipr. De pele kleur <i[i bel voórsle iïedeelte van de» ku|i reikl niet lol aan lie uupen en sjirieteii
,
doch jn daarvoor seherii

reelnlljnip van de proeiie kleur afjïeselii'idpn; de wanjien zijn derhalve Rroen en niel geel zooals biJ mar}.'
i
ne I 1 us. Helle

en 3e kaaklasliT-lid is aan de liasis «evlekl. Hel :ie s|irietlid is aan den binneurand eenigszins alperoiid , niel reehl ol llainv

uitpebogen; zoo ook bet fïe lid oingekeerd-kepelvonniiï in plaats van niel parallele zijden en aan den biiiiietirand iets uiljie-

hopen. De peelroode randzooin van bel halsscbild in den repel smaller dan hij marpinellus. Deksehildeii bl) hel inannelje

niet ingeknepen. nilpehold en van een duornaehlip nilsleeksel voor/ien ; in heide seksen nii-l eeiie roode lopvlek. Vuorlarsen

bij hel mannetje roodpeelaeblip,

-J| Alle vroeper iiit Ned.'rlaiid, alsook ile uil Belpié (Fleurus, Uiddc-rboni enz.) oppepeven exemplaren van dezi' suorl waren

\erkeerd pedelermilieerd en hehtiuren lol bipustulalus Wljlje.

:i) De uil Belpië oppepeven >l. penieulalus Gerra. is een in 7.uid-0usleli|k Kiiropa voorkomende soort. Kjemplaren uil l'.ldder-

boni en Engis (ex Mus. Iiru\.), di(! ik zag. waren onjuist gedetermineerd en bebooren lol bi [)Us tul a lus vvijlje.
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TopvIcU ckr ilcUscliildcn rond, zeer zcMcn oiitbrckcncl. Sooncii van 4— 4J mm 6

6 TopvkU der dckscliildeii klein, soms meer of minder gereduceerd, zelfs nagenoeg of geliecl

(meer bij liet S dan bij hei g~) ontbrekend (:ib. c. 'etegans F., immaculaliis Dcj., coNColor

SchilsUy). Lichaam tamelijk smal, groen, blauwgroen, blanw, zeldzamer eenigszins bronzig

of naar het gccikoperkicurig trekkend ; ook wel kop en dekschilden blauwachtig en het halsscliild

groen; weinig glanzig; fijn witgraiiw behaard en spaarzaam met opgerichte, zwarte haartjes

bezet. Clypeus, wangen, bovenlip en voorkaken (behalve het zwarte uiteinde) geel; tasters

zwart, de middelste leedjcs met geel uiteinde. Sprieten zwart, liet 2e en 3c lid op de onder-

zijde geelbruin; bij het ,} is slechts liet ie lid verdikt. Pooten groen; bij liet ^ de voor-

schenen aan het uiteinde, benevens de voortarsen (behalve liet iets verdikte, groene eindlid)

meer of minder geelachtig. Kop vóór de sprieten , met den clyjieus, bij het ^ sterk 0|igericht.

Ilalsschild bijna vierkant. Hekschilden in beide seksen aan het uiteinde gewoon. Lengte

4—4: mm. Gemeen op grassen en veldbloemen 4. viridi» ¥.

Topvlek der dekschilden tamelijk groot. Deze soort, welke veel op viridis gelijkt, onder-

scheidt zich gemakkelijk daardoor, dat alleen de clypeus, de bovenlip en de voorkaken

(behalve het zwarte uiteinde) geel zijn, zoodat de sprieten geheel op donkeren grond staan,

daar ook de wangen donker zijn; bovendien is bij het <? het uiteinde der dekschilden sterk

iiigekncpen, ingedrukt en van een sterk gekromd, zwart, doornachtig uitsteeksel voorzien,

liij het (J liet ic sprictlid sterk verbreed, de 4 of 5 volgende leedjes slechts weinig uitgerand,

lip de onderzijde geel; bij liet $ gewoon, het 2e en 3e lid of nog meer leedjes op de onderzijde

een weinig geel. Meestal blauwgroen, alle pooten eenkleurig. Lengte 4J mm. Niet inlandscli.

Deze soort zou bij IMisseldorf gevangen zijn (spinipcnnis Gerni.)

2. AxinotarSHs Motschulsky

Dit ,i^cnus is navcrwant aan Malachitis en vooral onderscheiden door de krach-

lixer oniïoikkc/de , korie , dikke tasters, wier, naar den top merkbaar dunner wordend

,

eindlid tweemaal zoo latig is als het voorlaatste ; bovendien is bij het $ het 2e lid der

voortarsen over het ^e uitj^etrokken , aan den top scheef afi^eknot en met a/rcaarts

gerichte, korte, stijve borstelharen bezet. Clypeus kort en breed, vliezig. Voorkaken

,

vooral bij het <? , door de korte , breede bovenlip ïiieinig bedekt : aan de binnenzijde met

fijne tandjes. Sprieten, evenals bij Malachius, ongeveer op de hoogte van den voorrand

der oogen ingeplant ; i\- ledig, nagenoeg borstelvorinig , in beide seksen getcwon , bij het

i nagenoeg zoo lang als het geheele lichaam Dekschilden bij het i aan het uiteinde

altijd ingeknepen. Klauwen naar 7'erhouding kort , het hnidlapje zoo groot als de klauwen

zelf. Eveneens met roode , uitstulpbare blaasjes.

De keiters leven op bloeiende grassen en U mb e 1 1i/er en , de larven in dood hout.

De larve en pop van A. pulicarius zijn door Perris besehra'en.

Van de 10 Europeesche soorten komen 3 //; Nederland voor.

1 Ilalsschild geheel rood. Lichaam overigens geheel zwartgrnen , of met geringe blauwachtige

tint; het uiteinde der dekschilden rood of geelrood: tamelijk glanzig, lijn i;rauw liehaarden

met lijne, opgerichte, zwarte haartjes. Snrieteii 00 de bovenzijde zwart; op de onderzijde,

bij het $ over de geheele lengte, bij het % meer of minder tot over de helft geelrood,

soms bij het $ nagenoeg geheel geelrood; in beide seksen gewoon, bij het $ echter iets

krachtiger ontwikkeld dan bij het J. Clypeus en zijden van den kop onder de oogcn , soms
ook het voorste gedeelte der bovenlip geel. Pooten zwart, de voortarsen eenigszins rood-

bruinachtig; bij het $ het 2e voortarsen-lid iets verbreed en geel. llekschilden bij het ^ aan

het uiteinde sterk en die]) ingeknepen, met een klein, zwart aanhangsel. Lengte 2|—:;i mm.
In jidi op bloemen tusschen vochtig gras, vooral op kalkgrond. Gemeen in de omstreken van

Maastricht, doch ook op verscheidene plaatsen in Gelderland, o.a. in aantal bij Winterswijk.

1. ruiicollis Uliv.

Ilalsschild zwart ol zwartgroen, aan de zijden breed (zelden smal) rood gezoonul 2

2 Sprieten in beide seksen (vooral bij het $) lang, ver over de helft van het lichaam reikend.

Lichaam zwartgroen; eene breede, zelden zeer smalle randzoom van het zwaite halsschild,

alsook het uiteinde der dekschilden, lichtrood; uiterst lijn grauw behaard, met enkele,

opgerichte, zwarte haartjes. Pooien zwartgroen; de tarsen (vooral bij het (?) allen meer of

minder, of alleen de voortarsen geelachtig. Sprieten bij het $ op de bovenzijde zwart, op

de onderzijde geel, het eindlid geheel z>vart; bij bet $ bijna geheel geel, de eerste 4 leedjes

op de bovenzijde zwart. Voorhoofd bij het $ sterker-, bij het S zwakker ingedrukt; het

gedeelte onder de sprieten, de clypeus en de bovenlip geel; de bovenlip bij het 2 soms
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zw:in gcvlcki. Dck.schiUlcii liij lici $ n;iii hci uiiciiulc zeer sterk en brecil-, cciiigszins sc-licd'

ingckncpcn, elk inet twee kleine bruine uanlmngscls. Lengte 3—34 mm. Overal gemeen op

bloeiende grassen en veldbloemen 2- pulioarius I'".

.S|irietcn korter, nanwelijks langer dan ile lall't van liet lichaam, üeze soort gelijkt zeer op

pnlicariiis, doch is doorgaans kleiner en onderscheidt zich vooral, doordat in beide

seksen (vooral bij het (?) de voor- en iniddelsclienen grootcndccls-, alsook de voor- en

middeltarsen geel zijn; ook is bij het <? het niteinde der dckschilden minder breed- en meer

recht ingedrukt, elk met twee kleine, zwarte aanliangsels. Sprieten bij het f krachtiger en

langer dan bij het J; geheel geel, behalve grootcndeels het eerste lid zwart. Lengte 2j - 2; mm.
Zeer verbreid in de grensprovincicn en Utrecht; op sommige plaatsen niet zeldzaam.

3. marginalis La{>. 1)

3 Kbaeus Erichson.

Sprieten meer naar voren, ver van de wt^/ijn, op het voorhoofd ingeplant; na,i;e-

noex draadvormig of slechts zeer onduidelijk gezaagd. Kop naar voren sterk versmald,

tot aan de oogen in het halsschild tertigtrekhaar Clypeus zeer kort, vliezig. Bovenlip

veel breeder dan lang , aan den voorrand tamelijk recht afgesneden , met een vliezigeu

zoom. Achtcrkaakslobben aan het uiteinde vliezig. Eindlid der kaaktasters aan den spit-

sen top , vooral bij het -T ; breed afgeknot ; zoo lang als het 2e en ^e te zamen. Liptasters

vrij kort, het eindlid (y) zoo lang als de voorafgaande twee leedjes te samen, eveneens toe-

gespitst , met afgeknotten top. Tong vliezig, driehoekig, iceinig over het 1/Heinde van

het 2e tasterlid reikend. Halsschild sterk verbreed, aan de zijden en achterhoeken

afgerond. Dekschilden iets breeder dan het halsschild, naar achteren iets verbreed; bij

het i aan het uiteinde ingedrukt of ingeknepen en van aanhangsels voorzien. Alle tarsen

^ledig; het 2e voortarsen-lid bij het S over het y uitgetrokken , haakvormig verlengd

en met stijve borstelharen bezet.

De soorten van dit genus leven op zonnige plaatsen , op bloeiende grassen en veld-

bloemen. De larve van de in Zuid-Europa voorkomende E. e o IIar is 7verd door Lich-

tenstein beschreven.

Van de 19 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

1 Halsschild rood, bij uitzondering in het midden iets berookt; dekscliilden donkerblauw of

groenachtig-blauw; overigens zwart, glanzig; uiterst lijn, witgranw behaard. Pooten zwart;

de knieën en schenen der voorpooten, alsook grootendeels de middel- en soms ook gedeeltelijk

de achtersclienen, benevens alle tarsen geel. Sprieten zwart, de eerste leedjes geel, op de

bovenzijde zwart gevlekt; clypeus witacluig. Bij het $ de dekschilden aan het uiteinde met

eenc gladde buil,T&ngs den naad ingedrukt en van een geel, aangedrukt aanhangsel voorzien.

Laatste tergiet bij liet <? aan het uiteinde die|i half-cirkelvormig ingesneden. Lengte 2;—2j mm.
In |uli gemeen in de omstreken van Maastricht op allerlei bloeiende planten, o. a. op Re se d a;

ook in aantal bij Zierikzee en eenmaal bij Oisterwijk. In de Rijnprov. bij .\ken. Volgens

Redel scliijnt deze soort zich te imtwikkelcn in de nesten van metsclbijen. Van de bij

Zierikzee gevangen exemplaren vermoed ik dat ze in dezelfde bijenucstcn ontwikkelen,

waaruit ook Sitaris muralis te voorschijn kwam i. thoracicus Fouicr. 2')

Halsschild zwart. Laatste tergiet bij het J vlak uitgerand 2

2 Sprieten zwartacluig, de 4 of 5 eerste leedjes geel, het wortellid op de bovenzijde zwart.

Pooten geel; de voor- en middeUlijen aan de basis, de achterdijen geheel zwart; bij het $
soms de achterpooten geheel zwart. Dekschilden zwart, met gcriugen groen- of blauwachiigen

glans; het uiteinde in beide seksen tamelijk breed rood of geelrood. Lichaam overigens

glanzig zwart; uiterst lijn, rijpachtig behaard. Kaaktasters geel, aan den wortel en aan het

uiteinde zwart. Dekschilden minder glanzig dan het halsschild; bij het $ aar, het uiteinde

ingeknepen of ingedrukt, met een klein, gewoonlijk zwanachtig, uitsteeksel en een lang

geelachtig aanliangsel. Lengte 2j—3; mm. Op zonnige plaatsen tusschen gras en op bloemen,

vooral op Malva's, Mei—Juli. Niet zeldzaam in de omstreken van Maastricht, ook bij

Zierikzee In de Rijnprov. bij Aken en Dusseldorf.

(pracoccupatus Gemm.) 2. pedicularius Schrank.

1) üe o|>nave van de in Sitanji- \uurkgnifii'lr A. 1 r i a l i s Tcrria lil) Tunjirinn»' in België, brriial /,undiT luijl.-! u|» i,iijiii.>lt-

determinatie.

3) t'. ÏXomsmn venneldl de /,uid-Kurtt|iee»ehe K. nullaris Er. iiil Holiand , wat ongetwijli-ld op onjiiisle drIiTiiiinalie licrust-
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Sjirictcn gcliccl geel, hoogstens naar liet uiteinde een weinig gebruind. Voor- en middelpootcii

gclicel geel, de wortel der dijen iets of wat gebruind; achterpooten zwart, het uiteinde der

schenen en de tarscn geel, soms de sclicuen grooiendccls, zeldzamer geliecl geel. DcUschilden

bij het ï altijd eenUlcurig zwart, met meer of minder diiidclijkcn blauw- of grocnachtigen

glans; bij het <J hetzij eenkleurig of aan den uitersten top iets roodachtig, aan het uiteinde

iets ingeUncpen of ingedrukt, met een zwartaduig uitsteeksel en een vrij lang, geelachtig

aanhangsel. Overigens met pcd ie u 1 ari us overeenkomende. I.engtc aj— 3 mm. Niet inlandsch.

In de kijnprov. bij Aken en Crefcld '.
. . (flavicornis Er.) i)

4. Spblnginus Mulsant.

Dit f^cnus is vooral onderscheiden door den eigcnaardigen vorm van het halsschild

en doordat de kop niet tot aan de oogen in het halsschild terugtrekbaar is. Sprieten

aan weerszijden aan den voorrand van den kop , ver vóór de ooj;en , ingeplant ; zeer

flamv ,i^ezaagd. Clypeus veel brceder dan lang , eeni,i;szins vliezig , het uiteinde der voor-

kaken bedekkend. Eindlid der kaaktasters , in beide seksen, langwerpig-eirond, cenigszins

toegespitst, zoo lang als het ie lid; bij het S aan den top tamelijk breed-, bij het $

slechts iets a/geknot. Tong van voren a/gerond. Halsschild langer dan breed, van -wen
aan de zijden sterk afgerond; de achterrand lobvormig over de basis der dekschilden

overgrijpcnd, de basis zelf in de breedte diep ingedrukt 2). Dekschilden breeder dan het

halsschild , naar achteren cenigszins verbreed , in beide seksen gejooon. liet 2e lid der

voortarsen bij het i recht over het y verlengd. Klamaen tamelijk kort , niet langer dan

de aanhangende huidlapjes.

Van de 4 Europeeschc soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, op de bovenzijde groen- of bronsglanzig; uiterst lijn en onduidelijk grijs behaard.

De wortel der bruine sprieten, de bultig opgerichte achterrand van het halsschild, een

breedc topzoom en een smalle randzoom der dekschilden, alsook de epinieren van den

mesothora\ en de randen der sterniicn geel. Voor- en niiddelpootcn bij het $ geel; voor-

pooten bij het $ geel, de dijen en schenen op de buitenzijde bruinachtig, de overige pooten

zwart; bij het $ de trochanters der achterdijen-, bij het J ook die der middeldijen geel.

Lengte 2JI-2J mm. Op grassen. Eenmaal bij llouthem (l.iinb.) in Juni. In de Rijnprov. bij

Crcfeid en Diisscldorf i- lobatus Oliv.

Sprieten aan de zijden van den kop, onmiddellijk aan den zijrand, iets vóór de

ooglijn ingeplant ; dik, meer of minder gezaagd, het ^e tot io«^ lid kort. Clypeus

duidelijk, vliezig, half zoo lang als de bovenlip. Eindlid der kaaktasters eenigszins

kegelvormig en toegespitst. Halsschild iets breeder dan lang, naar achteren versmald,

met afgeronde achterhoeken. Dekschilden iets breeder dan het jialsschild, tweemaal zoo

lang als breed, in beide seksen nagenoeg met parallele zijden; bij het S aan het uiteinde

ingeknepen en van aanhangsels voorzien. De middelste chitineuse sterniten zijn op het

midden vliezig. Voortarsen in beide seksen geitioon, 5-ledig. Klauwen matig klein

,

ongeveer zoo lang als de aanhangende huidlapjes. De roode , nitstulpbare blaas/es zijn

zeer duidelijk. — De soorten , welke op allerlei injlorescenties leven , vallen zeer in 't oog

door de kleur der dekschilden , hetzij eenkleurig rood of rood en zwart gevlekt.

Van de S Europeesche soorten komen 3 in Nederland voor.

I Ecu naar voren verbiecdc zoom aan de zijden van liet halsschild, benevens de dekschilden

scliarlakenrood (Sub-gen. Anthocomus i. sp.). I.icliaam overigens zwartgrnen. tamelijk

lang gestrekt; dof, nagenoeg niet bestippeld, uiterst lijn behaard. Bij liet $ het uiteinde der

dekschilden ingeknepen en ingedrukt, met een klein opgericht, zwart aanhangsel. Lengte

H.-l vüurkumen v;ii. K a |.|iriMl i. u la l ii ~ Ki. Ml ,.11^ f.A:\n\ i(:ivf,.|d, HaiiiliurK) is /..•i- IwijMa. liun; inr sourl kuinl in

iiustflijk Duitsrliiaiid i-n (lu^li'iinjlv \u(ir.

Ilij lii'l ii.tiniTwaiili', nii'l in i>ns K.'lii.'d viTli'iï'-nwoi.rilipde ,
pf-iiiis A 1 1 a 1 ii s Kriflis.. waartüP dl' iiifi'sle schrijVLTs ouk

Shhingi iiu> ali sub-jifii. ri'ki'iifii . is lirt liaUscliild ^oo \:\n^ ais lir.'fd . uf iels brefdt-r dan lanp, aan de basis niel of

b:jna niel ingedrukt, de auliterrand niel lulivunnig o. er de basis der deksebilden grijpend; nok is de k..|i lol aan de uogen

in Iiel balsschild teruglrekbaar.
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5;—4' mm. In den nazomer op riet en anilere C'. r ain i n cc e n lani;s oevers; ooU in algc-

sn'ccien' rictscoppels. Zeldzaam, vooral liet <?. Den llnag, Rotterdam, liaarn , de Hilt, 1'atcrs-

wdlde, Haarlem, MoüU, Venlo en Maastridit. In ile Uijnprov. liij Aken, Crcl'eld en Diisseldorf.

(sanguinolentns I".) 1. rufu» Ilcrlist.

llalsscliild geheel zu-artgrocn of zwartlilaiiw (Siib-gen. Cclidus Muls.> Ockseliildcn rood en

zwart gevlekt . . '.
-

2 Sprieten scherp gezaagd, bij het <? krachtiger ontwikkeld dan bij het J; zwart ol' pekhriiin,

aan den wortel O)) de onderzijde geel. Dekschilden rood, meer ot' minder glanzig; cenc

driehoekige, gemeenschappelijke vlek aan het schildje en een breedc dwarsband achter het

midden zwart of zwartgroen'; beide zwarte vlekken zijn dan eens wat meer, dan eens wat

minder uitgebreid. Clypens witaclitig. Pooten zwartacluig; de schenen en het niteinde der

dijen aan de voorpootcn, alsook de knieën en soms de schenen der middelpootcn roodgeel.

Onderzijde zwart, het jiro- en mesiistcniHm geel. liij het c? het niteinde der dekschildeii

ingekne'pen en ingedrukt, met een lang, smal, opgericht, zwart aanhangsel, i.cngtc aè—:,; mm.
Ccmeen op klaver, grassen en inlloresccncics als van Spiraea's enz.; dikwerf' in tuinhuisjes

tegen ruiten en muren -• equestns h.

Sprieten zeer weinig, docli stomp gezaagd; in heide seksen krachtig initwikkeld; zwart, aan

den wortel op de onderzijde geelachtig. Dckschilden zwart, vrij dof; ccne to|ivlek en een,

den naad niet bereikende, dwarsband vói'ir het midden rood. Clypeus geel. Pooten zwart, de

knieën der voorpooten iets geelachtig, liij het g het uiteinde der dckschilden ingcknepen en

ingedrukt, de uiterste top zwart, teruggebogen en opwaarts gekromd, aan den binnenhoek

met een aanhangsel, de buitenhoek voor het uiteinde met eene ovale, aan den omtrek iets

verheven en van iijne haarborstels bezette, zwarte vlek. Rij ab. c. rcgalis Charp. is het

achterste gedeelte van den voorsten rooden dwarsband en veelal ook het voorste gedeelte

van de topvlek geel- of witaclitig. Lengte 2è—3è """• Als de vorige soort . 3. fasciatus I,.

6. Ceraphelcs Mulsant ot Rey.

Dit j^c'HIIs is zeer vennant aan A n t h o n o m u s ,
doeh onderscheidt zieh door de

slanke, na,i:;enoe,if draadvorini^t^e , sprieten, wier '^e tot \oe lidverlcnsd is,cn het eivormi,i:e,

aan den top duidelijk a/};eknotte , eindlid der kaaktasters. Dekschilden naar het uiteinde

bij het $ iets, bij het £ duidelijk verbreed. Sprieten bij het S krachti,i;er ontwikkeld

dan bij het j. /Iet 9 al of niet ^i;evleu,!,'eld.

Van de 3 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwartgroen, weinig glanzig, uiterst kort en fijn witgrauw behaard. Sprieten lichter of donkerder

bruin of zwariachtig; het ie lid gedeeltelijk, het 2C en 3e geheel roodgeel. Clypeus en

voorrand van de bovenliii geel. Halsschild nauwelijks langer dan breed, met naar voren

afgeronde zijden, naar de basis versmald; geheel geelrood. Dekschilden aan het uiteinde

tamelijk uitgebreid-, niet zelden tot op \ der lengte geelrood; bij het $ aan het uiteinde

ingcknepen en ingedrukt, met een, van lange haren voorzien, zwart uitsteeksel. Enimeren

van den mcsothorax witaclitig. Schenen en tarsen roodgeel, bet uiteinde der tarsen zwart.

Het S ongevlengeld i), met naar het uiteinde vrij sterk verbreede dekschilden. Lengte

;.— .12 """• Op '''S pseudacorus; Mei, Juni. Uitsluitend bij Rotterdam en Venlo gevangen.

(terininattis Mémitr.J i. ruficollis l'.

Hypebaeus Kiesenw.

Dit genus vormt eenigermate de?! overgang van Ebaeus tot Char opus; het

onderscheidt zich van Ebaeus door het gewone 2C voortarsen-lid bij het $ , van Cha-
repus door den vorm der tong, welke driehoekig , bij Char opus daarentegen iian

voren breed afgeknot en iets afgerond is, en door het minder spitse kaaktaster-emdltd.

Ook is het lichaam meer ovaal en gewelfd , bij hef % veelal buikig verbreed, terwijl bij

het rf de dekschilden het achterlijf ver overschrijden en aan het uiteinde van een, nap-

vormig ingedrukt, aanhangsel voorzien zijn. Halsschild breeder dan lang. Dekschilden

\\ maal zoo lang als breed, naar het uiteinde eenigszins verbreed. Clypeus zeer kort

,

lijnvormig. Sprieten ver ftaar voren ingeplant. Beide seksen gevleugeld. — De ontwikkeling

van de niet in ons gebied voorkomende IL a l b ifr o n s Oliv. werd door Perris beschreven.

Van de 9 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

1) Bij dr in /uitl-rraiikrijk \uurkuim;ii(lf (>. la lop lajiiu l us l-'uinii- is laa wijtje ^cvleu^'eld.
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Zwart, wciiiij; glanzig; zeer lijn, neerliggend, grijs, rijpaclitig behaard. Siiricuvortcl en pooien
geel, de basis der dijen en de achterselienen bniinaclicig. Halsscliild smaller dan de dckschilden,

naar de basis versmald; de zijden en achterhuekcn afgerond. Dekscliildcn niUTSt lijn bestip-

|)eld; bij bet ï ecnUlenrig, ot' de uiterste naadlioek roodachtig; bij het ^ bei laatste derde

gedeelte, soms zelfs de tophell't witgeel Qiriteiistus F.), het uiteinde zelf met een, in

het midden uapvormig ingedrukt, aanliaujjsel. Lengte i;-2 mm. Op bloeiende brandnetels

en tusschen gras. Niet inlandsch i). In de Rijnprov. bij Crcfcld en Diisseldorf; ook in Westfalen

en in Oldenburg (flavipcs F.)

7. Charopus Erichs.

Sprietoi in beide seksen draadvormig , ver naar voren , aan de zijden van den kop
,

dicht aan den voorrand ingeplant. Clypeus zeer kort , /ijnvormig , vliezig. Kaaktasters

iets langer dan bij de aamier'wante genera ; het eindlid zoo lang als de beide vooraf-

gaande leedjes te samen, toegespitst. Tong van voren breed a/geknot en iets a/gerond,

nauwelijks over de helft -'an het 2e liptaster-lid reikend. Halsschild langer dan breed,

naar achteren aanmerkelijk versmald. Dekschildcn ongeveer i ^ maal zoo lang als breed,

bij het i met nagenoeg parallele zijden en aan het uiteinde met een doorn- of haakvormig
aanhangsel ; bij het ? naar achteren buikig verbreed en iets verkort. Sterniten allen

geheel hoornachtig. Achterschcnen gekromd. Klauiven klein , namvelijks langer dan de

aanhangende huidlapjes. Het S gevleugeld , het 2 ongevleugeld. — j)e soorten leven op

beschaduwde grasvelden.

Van de 12 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Ilalsse-hild langer dan breed, cenigszins hartvormig, naar aclitercn versmald en (vooral bij het ?)
iets lobvonnig over de basis der dekschildcn uitgetrokken; de achterrand reclit afgesneden

of llauw afgerond, daarvóór met een duidclijken dwarsindrnk. Dekschildeu bij het $ lang-

werpig, tamelijk smal, ongeveer zoo lang als het achterlijf; aan het uiteinde, naast den naad,

ingedrukt, mci een opgericlit, smal, zwart aanhangsel; bij het 2 korter dan het achterlijf,

aan de basis smal, naar achteren sterk buikig verbreed en gewelfd. Zwartgroen, de geheele

bovenzijde lijn gecliagrineerd en daardoor eenigszins dof; uiterst lijn , witachtig behaard.

Sprieten zwartaclitig, het te lid aan den top-, benevens liet 2e, 3e en 4e geheel geel, bet

5e bruinachtig, soms aan de basis geel. Tasters zwart. Voorhoofd eenigszins ingedrukt. Pooten

geel; het midden der dijen, het uiteinde der tarsen en aan de achterpooten ook liet midden
der schenen meer of minder gebruind; bij het ,? gewoonlijk de achterpooten bijna geheel zwart.

I-engte 2i—2; mm. Tusschen gras op beschaduwde plaatsen. Verbreid in de diluvialc streken

en Zuid-Liniburg; op enkele [ilaatsen niet zeldzaam, (pallipes Er. nee Oliv.) 1. flavipes Payk.

Halsschild ongeveer zoo lang als breed, weinig of niet naar achteren versmald, den voorrand

der dekschildeu slechts even bedekkend, doch niet lobvormig over de basis nitgetrokkcn.

Dekscliildeu bij het $ langwerpig, smal, aan het uiteinde ingeknepcn en van een, eenigszins

bijlvonnig, zwart aanhangsel voorzien; bij het $ aan de basis smal, naar achteren sterk

buikig verbreed. Zwartgroen of eenigszins zwartblauw. Sprieten en pooten als bij flavipcs
gekleurd. Lengte 2i— 2; min. Als de vorige, doch uitsluitend in Zuid-Liniburg aaiigetroffen;

op sommige plaatsen niet zeldzaam.
(V pliimbcomicans (loeze, grandicollis Ksw.) 2. pallipes Oliv. 2)

Troj^lops Erichs. 3)

Kop naar voren sterk versmald, zoodat het voorhoofd aan den voorrand nautuelijks

\ zoo breed is als de ruimte tusschen de uitpuilende oogen ; vooral bij het i breeder dan
het halsschild ; bij het i het voorhoofd diep ingedrukt. Sprieten ver vóór de oogen

ingeplant, draadvormig , in beide seksen gncoon. Clypeus zeer smal, vliezig. Bovenlip

kort, van voren recht afgeneden , met een vliezigen zoom Achterkaaks-lobhen aan den

top vliezig. Kaaktasters krachtig onttvikkcld ; het voorlaatste lid in beide seksen gewoon

,

\\ Vulgflls ¥.. lifiUf^'^vtin in N<-il>'rl;iii(i. iiii| Ntit»'k<-iMl.

i) \h' vrufgi-ri' uptïavi' \mi C . oiicn I m- I' uil Nidi-rhiiiil IirrusUi- uji imjiiisli- dfli'rniiiialif ; di-/,.' stxirl kiiiiit iiift-r iii Zuid-

t;ii OoNt-Kiini]»;! vour.

;h Vulitt'iis t'.. liait.'ixaiii /.i>u (',l)loU^ iiiiiLiilatus l/iji iii HuHiiiid v.iuikuiiirii .
di'/i- u|ig!ivc litTusl oiigetwijlV-ld up onjiii.-.te

dl-l«TlllillUlit'.
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klein; het ehidlid laiixwerpi^-eirond , aan den top meer of tninder breed afgeknot. Ton^
vliezig, va7i voren afgerond. Halsschild van voren afgerond, naar achteren in eene

langere of kortere , afgeknotte voortzetting uitgetrokken ; de zij- en achterrand opgericht.

Dekschilden naar achteren verbreed, langs de zijden uiterst fijn, onduidelijk gerand

;

in beide seksen met ge7t'Oon uiteinde , of bij het S een weinig ingedrukt. Sternitcn geheel

hoornachtig. V'oortarsen bij het % 5- , bij het i i,-ledig. Het % bij sommige soorten ge-

vleugeld, bij anderen ongevleugeld. Poolen vrij lang , achterschenen iets gekromd ; larsen

vrij lang , op de onderzijde dicht
, fijn viltig behaard.

Van de 9 Ruropeesche soorten komen 2 /;/ het aangrenzend gebied voor.

llalsscliild aaii de basis sterk naar acluercii uitgetrokken en in de breedte ingedrukt ; de zijden

voor de achterhoeken sterk uitgebogen, de achterhoeken recht; roodgeel, met cene, aan

weerszijden meer of minder in de breedte uitgetrokken, zwarte niiddeiivlek. Lichaam overi-

gens zwart, de bovenzijde sterk glanzig; sprietwortcl en gedeeltelijk de pootcn geel; de

aciiterpooten nagenoeg geheel zwart; de voorpooten bij het (? geel met zwarte dij basis, bij

liet $ zwart, met gele knieën, schenen en tarseii. Kop bij het $ duidelijk brceder dan liet

halsschild, geel, met zwarten schedel, het voorhoofd breed en diep ingedrukt, tusscheu de

oogen met twee dwarsplooieu ; bij het ? slechts iets brecder dun liei halsschild, zwart mei

rooden clyiieiis. Lengte i'^ 3 min. Op lage eiken en verschillende kruidachtige planten, o.a.

op Reseda luteola. Niet inlandsch. In België bij Ridderborn; in de Rijnprov. bij Aken
en Crefeld; ook bij Brcmen (angularis !•'.) (albicans L.)

Halsschild aan de basis slechts weinig uitgetrokken en niet ingedrukt; de zijden voor de achter-

hoeken niet uitgebogen, de achterhoeken stomp; bij het $ slechts aan de basis-, bij het J
geheel rood. Lichaam overigens zwart, de bovenzijde sterk glanzig. Sprietwortel geelachtig,

op de bovenzijde der leedjes meer of minder gebruind. Pooten zwart; de schenen der voor-

en middelpooten en veelal ook een deel der achterschenen geelachtig. Soms de voorpooten
grootendeels geel en de iiiiddeldijen aan den top geelachtig, kop bij het $ veel breeder dan

het lialssihild, gedeeltelijk geel, voorhoofd breed ingedrukt, aan weerszijden aan den binnen-

rand der oogcn met een klein, taiidvorniig uitsteeksel; bij het S iets ingedrukt, zwart met
roodgelen clypeus. Lengte 3 mm. Niet inlandsch. Bij Hamburg, in Westfalen en in Oldcnburg.

Ik zag ook een $ uit België (coll. Wesmael"), doch zonder nadere opgave van vindplaats.

(,^ cornigera Ksw., J cruentus Ksw., Dufonrii Perris) (cephalotes Oliv.)

II. Sub-Familie DASYTINAR.

n. Tribus Dasytini.

8. Haplocnemii.s Steph.

Sprieten meer of tninder dief gezaagd , bij het S van meerdere soorten gekamd.
Bovenlip breed. Voorkaken aan den top duidelijk 2-tandig. Achterkaaks-lobben kort en

breed, aan het uiteinde bewimperd. Kaaktasters tamelijk plomp ; het eindlid eivormig,

met breed, hetzij recht of scheef , afgeknotten top, niet zelden eenigszins bijlvormig \).

Kin smal, aan de onderzijde in een smallen , hoornachtigen steel verlengd ; de tong

kort, naar 7Vren verbreed , in het midden uitgerand en dicht bewimperd. Liptastcrs

krachtig ontwikkeld , het eindlid tweemaal zoo lang en breed als het voorafgaande lid

,

aan den top breed afgeknot. Dekschilden met of zonder 2) schouderbuil ; de epiplenren

zeer scherpkantig begrensd, tot over de basis van het achterlijf, soms tot aan het uiteinde

duidelijk 3'). Zesde stemlet smal , bij het ? weinig of in het geheel niet bemerkbaar.
Tarsen in den regel kort en plomp , zeldzamer vrij dun. Klauwen met een vrij aan-
hangend huidlapje aan de basis, dat tot aan het uiteinde van den klauw reikt {Fig. 84 //).

Lichaam vrij kort en plomp , min of ?neer cylindervormig, gewoonlijk vrij sterk gewelfd

,

lichter of donkerder bronsgroen, blauivgroen of bronskleurig ; de dekschilden grof be-

stippeld. Onder de vele soorten met ztvarte sprieten en pooten zijn er ook metgeelachtigen

1) Bij liet Zuitl-Europi'psLlic sub-ppnu> l mIi ni>|i:i l pu ^ Stltilsky i> lit-l t:i^tiT->'iiidlid smitiI . t-fiii^s/jiis ^])l)^l- ol rNlitHli-ivuriiiii;,

aan lifl uiteinde ft^nigszins sehcef afpekiiDl, uvri-iprns als lnj Oasj les pi-vuriiid.

i) By hel suli-peii. I'seudapli y elus I'ir uil Spanje.

3) Bij hel suh-peii. Diplambe Schilsky uil /.uid-Kui-u[iii Is de /ijraud der deksuliildeu seliijiiliaar duidiel; laie.;s den huilr'uraiid

veidnopl n.1. eene seherpe kiellijn . welke duur eene kiaehljpe, repehnalipe slippeirij gevmiud \\.-idl
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sprietwortel ,
gele schenen en iarsen. Bij het % is het geel aan de sprieten en poolen

geivoonlijk meer uitgebreid ; is b.v. bij het S alleen het \e lid roodachtig , dan zijn bij

het % meestal 2 of z leedjes geelachtig. Ook kunnen de tarsen hetzij donker ,
hetzij geel

zijn. Rij het ? het halsschild meer geiuelfd en naar voren sterker versmald. Bij het S

het voorlaatste sterniet in het midden van den achterrand meestal Jlaww uitgerand

,

zeldzamer recht.

De soorten van dit genus leven hoofdzakelijk op Coniferen. Over de larve van

II. p i n i geeft Buss eenig bericht.

Van de 56 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Zijrand van licc lialsscliiKl en vooral der deUscliildcn lijn en diclu-, docli duidelijk gekarteld.
'

Lichaam bruin-bronsUlenrig, glanzig; up de bovenzijde met afstaande grijze beharing; bij

het $ sterk, bij liet $ minder sterk gewelld cii iets niccr gestrekt; de zijrand der zeer grol

en dicht, eenigszins rimpelig bestiiipelde dekschilden op de voorlieirt, van boven gezien,

bij liet $ wel, bij bet $ niet zichtbaar. Dekschilden niet zelden met roodachtige, korte epi-

lileuren; bij het $ naar achteren iets verbreed, aan den top niimler breed afgerond dan by

het i en aan den toprand iets sterker gekarteld; iets meer verspreid besiippeld en minder

duidelijk rimpelig. Kop nier een rondacluigen, vlakken indruk op het voorhoofd en een

hiii;'sindruk naast de inplanting der sprieten. Halsschild sterk gewelfd, tweemaal zoo -breed

als"lang, naar voren versmald; krachtig, matig dicht bestippeld; bij het S aan de zijden

sterker afgerond dan bij het <?. Sprieten zeer smal, weinig sclier|) gezaagd, bet niteinde van

het ie lid en het gchecle 2e lid roodgeel. 1'ooten bij het j" gewoonlijk zwarr, de trocliantcrs,

de basis der schenen en de tarsen roodachtig; bij het ï menigmaal geelrood, de dijen iets

gebrnind. Lengte 4;—sJ mm. Vooral op Coniferen, o. a. op bloeiende dennen. De larve

zon in droog eikenhout gevonden zijn. Bij Vorden en Venlo. In lielgie bij Brnssel, Ridder-

born en Izcl; in de Uijn'prov. bij Crcfeld en Cleef; ook in Westfalen.

(^V impressns Mrsh., $ serratns Redt.) i. pini Redt.

Zijrand van halsschild en dekschilden gaaf -

2 Sprieten bij bet $ diep, kamvormig-, bij het J vrij sterk gezaagd; de binnenrand der mid-

delste leedjes bij het f aan de basis gewcxnilijk iets uitgebogen, naar het uiteinde een

weinig convex, waardoor eene flauwe S-vorniige lijn ontstaat; bet 2e en veelal ook het .5c lid

roestkleurig. üovenzijde zwartgroen tot zwartblauw, dicht, zwart, opstaande behaard. Hals-

schild grof-, de dekschilden eveneens grof en matig dicht bestippeld. Rooteii geheel zwart,

bij het $ de schenen en tarsen meest roodbruin. Lengte 4:;— 5) mm. Niet inlandscb. In de

Rijnprov. bij lionn (rulitarsis Sablb.) (ta rsal is Sablb.)

Sprieten in beide seksen gewoon gezaagd, bij nigricornis zelden onduidelijk gekarteld . . 3

3 Sprieten in beide seksen zeer smal, zwak gezaagd; bij het i vrij scherp, doch niet diep

gezaagd, van onderen veel dichter behaard, langer dan kop en halsschild te zanien, het 3e

Md veel langer dan breed; de eerste 3 leedjes roodgeel, de volgende meer zwartbruin ol

zwart; bij bet ï iets korter en meer stomp gezaagd, bet 3e lid meer dan tweemaal zoo lang

als breed. Halsschild lijn, niet dicht-, de ilekschilden zeer grof en iets verspreid bestippeld;

tnsschen de stiiipels der dekschilden bevinden zich brcede, weinig gewelfde dwarsrimpels.

Kop met drie oppervlakkige indrukken. Halsschild breeder dan lang, bij het $ naar voren

sterk versmald; bij bet ^ van voren en van achteren even breed en aan de zijden sterker

afgerond. Dekschilden bij het $ met parallele zijden, bij het J iiaar het niteinde zwak ver-

breed; de epipleuren ongeveer tot aan het tweede sterniet reikend; de zijden zelden ondui-

delijk'gekarteld. Donkergroen, glanzig, de dekschilden veelal met blauwaclitigcn weerschijn of

zelfs Idauw, zelden de geheele bovenzijde fraai blauw (ab. c. *c//rt/vi'««« Gerni. i)), nog zeld-

zamer zijn kop en halsschild blauw-, de dekschilden gtocnachtig; de bovenzijde met opgerichte,

"celbrninc beharing. Sprietwortel, trochanters en schenen roodgeel; zeldzamer (ab. c. fiisci-

'liOiii Muls.) de schenen bnnn- of zwartachtig, in welk geval het ie sprietlid donker is, terwijl

ook de epipleuren der dekschilden, welke veelal ecnigszms roodachtig zijn, zwart zijn. Dijen

metallisch groen. Lengte 3^—5 mm. In de heidestreken verbreid op bloeiende dennen; mik

in bet eerste voorjaar op afgevallen dennentakken 2. mgncornis 1'.

Sprieten kort, plomp, breeder dan bij nigricornis, eenigszins stomp gezaagd, zoo langals

kop en balsscbild te zameii, zelden langer; het 2e lid roodachtig. Halsschild sterk gewelld,

zeer dicht en even zoo grof bestippeld als de dekschilden , welke laatsten sterk dvvarsrinipelig

zijn. Dekschilden vrij kort, hoogstens ij — ij maal zoo lang als te zanien breed. Donker-

groen of bronskleurig, tamelijk gewelfd; beharing donker, afstaande, l'ooten zwart, de knieën

1) Uiauw' «•xc'ni|il;nTii k..iiirri imrr iii /uiJ- ii (l.nhlijk-l'.iinipa M"<r.
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rooilliruiiiaclitig; bij ab. c. tibialis Miils. & Ucy ilc sdicncn en tarscn gcclrooii. Lcni>tc 5 mm.
Niet iiilandscli. In de Rijnprov. bij Crel'elil. 11; zaj; een exemplaar nii liet Weener Ilofmii-

seum (det. Schilsky') (virens Sull'r.)

Trichocehle Tlioms.

(J u 1 i s t us Iviesw.)

Dii genus is jiavcricartl aan Ifapi oc Jie mu s , doch onderscheidt zich vooral door

het f^root , breed-hijlvormig ^ aan den top scheef afgcs/ieden eindlid der kaaktasters

,

alsmede door de klainuen, die in het midden van een lanceren of korteren tand voorzien

zijn. Sprieten vrij lang, van af het ^e lid z^aak-, van af het 4e scherp en diep ge-

zaagd; de middelste leedjes met scherpen hinncnhoeh, de laatste geleidelijk in breedte

afnemend. Bovenlip breed, van voren afgeknot. Achterkaken met hoornachtige , naar

voren vliezis^e , aan het uiteinde bewimperde lobben , van welke de binnenste veel kleiner

dan de buitenste is. Tong van voren iets uitgerand , bnvimperd. Liptastcrs vrij kort

,

het eindlid eivormig >net afgeknotten top. Tarsen slank en lang. Klauwen lang en dun,

aan de basis verbreed, de een met een zwakkereri , de ander ?net een krachtigeren, aan
den top afgeknotten tand. Lichaam langwerpig

, gewelfd, matig sterk behaard.

Van de 9 F.uropeesche soorten kovit i iji het aangrenzend gebied voor.

Zwart, de dckscliilden soms met zeer geringen blauwachtigen weerschijn; weinig glanzig, niet

bruinaclitigc, afstaande beharing. Halsscliild brecder dan lang, met afgeronde zijden en lijn

geUartelden, iets opgericlitcn zijrand; op het midden lijiier en spaarzamer-, aan de zijden

iets dichter bcstippeld. Dckscliilden iets breeder dan het halsscliild , met tamelijk parallele zijden

of naar achteren slechts iets verbreed; vrij sterk rim|ielig bestijipeld. l'ooten zwart, de

schenen en vooral de tarsen eenigszins roodbruinachtig, liet ie lid der achtertar^en duidelijk

langer dan liet 2C. De tand der klauwen reikt nagenoeg tot aan het uiteinde van den klauw.

Sprieten zwart, bij het $ veel-, bij het J ternauwernood langer dan kop en halsscliild te

zaïnen; bij liet $ de middelste leedjes veel breeder dan lang, eenigszins gekamd; bij liet 5
zwakker gezaagd. Lengte 4^—5 mm. Niet iiilandsch. In de Rijnprov. bij Klherleld, in West-
l'alen bij üortmnnd (lloricola Kiesw.) (Iloralis Oliv.)

9. Dasytes Payk.

Sprieten aan de zijden van den kop, tegen den voorrand der oogen , ingeplant,

meer of minder lang en slank, hoogstens stomp gezaagd. Bovenlip breed, van voren

iets afgerond, l 'oorkaken aan het uiteinde 2-tandig , daarachter aa?i den binnenrand
tnet fijne kerftandjes. Achterkaaks-lobben smal en lang; de buitenste hoornachtig , en

aan den top verbreed en gebaard ; de binnenste veel dunner en korter, meer vliezig.

Kaaktasters draadvormig
,

\-ledig ; het eindlid in liet midden verdikt, aan den top

scheef afgeknot. Onderlip half-hoornachtig ; de tong vliezig, aan den top recht afgeknot

of uitgerand , bewimperd. Liptastcrs yledig, kort ; het eindlid langwerpig-eirond , aan
den top scheef afgeknot. Epiplcuren der dekschilden , hetzij slechts aan de schouders

duidelijk, doch niet zeer scherpkantig begretisd; meestal laeinig of in 'tgeheel niet

voorbij den metathorax aangeduid. Klauwen aan de basis meer of minder duidelijk

tandvormig verbreed , doch zonder huidlobje. Het S is gewoonlijk langer gestrekt dan
het 1 , met meer parallele zijden , langere , scherp gezaagde , soms zelfs gekamde , op de

onderzijde altijd langer, dicht behaarde, sprieten; veelal de laatste twee sternitcn uit-

gerand en op verschillende ivijze ingedrukt ; bij enkele soorten zijn de oogen bijzonder

groot eti puilen sterk uit, de sprieten lang, draadvormig, met cylindervormige leedjes;

bij anderen verschillen de beide seksen weinig. Bij soorten van het in Zuid-Europa ver-

tcgetnvoordigde Sub-genus Divales Lap. is het ie voortarsen-lid bij het d in een.

sikkelvormig gebogen , haak, het ie achtertarsen-lid in eene groote, platgedrukte, gebogen
voortzetting ''crlcngd.

De soorten van dit genus leven op injlorescenties ; de larven ontwikkelen zich uit hout.

De larve en pop van D. coeruleus zijn door Laboulbène , de larve nog door J/acker ;
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lie larve en pop van plnmbens Muil. en flavipes Qliv. door Perris , en de larve

van obscurus door Xambeu beschreven.

Van de ± 60 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 4 in hei aangrenzend
gebied voor.

1 De nnad der dckscliilden va» achteren duidelijk gerand 1

13e naad der dekscliilden van achteren niet gerand. De beide seksen vcrscliillend, het <J smaller,

met groütc oogcn en slanke, voorlaatste sprictlcedjes 3

2 De heide seksen weinig verschillend ; de oogen bij het g niet of weinig grooter dan die van

het J; het 9e en loe sprictlid bij het J' niet of slechts weinig langer dan breed (Sub-gen.

Dasytes i. sp.). Deze soort is gemakkelijk te herkennen, doordat het halsschild langs den

zijrand een meer of minder diepe, scherp begrensde, naar voren reikende, gebogen langs-

groef vertoont; de ruimte tusschen deze zijgrucf en den zijrand is gewoonlijk eenigszins

verheven, rimpelig liestippeld en dof; het lialsschild iets breeder dan lang, naar voren ver-

smald, over de schijf verspreid bestippeld. Dekscliilden zeer fijn en dicht rimpelig bestippeld.

Zwart, eenigszins glanzig; met korte, zwarte, opgerichte beharing; op de dekscliilden boven-

dien uiterst lijn neerliggend behaard, liet $ is iets smaller dan liet S; kop, met de oogen,

breeder dan liet halsschild van vuren, met drie duidelijke groefjes, welke niet zelden ineen-

vloeien; sprieten langer dan kop en halsschild te zanien, zwart, op de onderzijde langer,

wiiachtig beliaard, zeer stomp gezaagd, de middelste leedjes zoo lang als breed; liet 3c

sterniet aan het uiteinde driehoekig ingedrukt, de volgende sterniten met geleidelijk grooter

wordende indrukken, het 6c sterniet diep driehoekig uitgesneden; bet laatste tergiet uitge-

rand. liet J iets breeder, de sprieten korter, de middelste leedjes duidelijk breeder dan lang,

de dekscliilden naar acliteren duidelijk verbreed. Lengte 3J—4J mm. Op bloeiende Ru bus-
soorten, vooral op frambozen, waarop de larven leven. Oldenzaal en den Haag, In Relgië

bij Silenrieux en Izel; ook in Oldenhurg, Westfalcn en de Rijnprov 1. nigcr L.

De beide seksen in bouw zeer verschillend; het g lang en smal, met zeer groote oogen; het

$ veel korter en breeder; het 9c en loe sprietlid bij liet $ veel langer dan breed (Sub-gen.

Hypodasytes Muls.). Deze soort gelijkt zeer op n i ge r, doch is (vooral het (?) gemakkelijk

te onderscheiden; bij het $ zijn alle sprietleedjes duidelijk langer dan breed, hij dat van

nigcr de middelste sprietleedjes duidelijk breeder dan lang Zwart, met gcringen groen-of

blauwachtigen weerschijn; met opgericlite, zwarte en zeer korte, neerliggende, grauwe beharing,

het g op de onderzijde geelaclitig beliaard. liet J is lang gestrekt; de dekscliilden met

tamelijk parallele zijden, meer dan tweemaal zoo lang als te zaïnen breed, uiterst lijn en

dicht bestippeld; kop met de groote, sterk gewelfde, oogen breeder dan het halsschild van

voren; voorhoofd smal, tusschen de oogen met een duidelijken indruk; sprieten ongeveer

zoo lang als de helft van het lichaam, dun, op de onderzijde langer witaibtig behaard ; van

afliet 3e lid scherp, doch niet diep, gezaagd, het 3e tot fje lid veel langer dan breed, het

7e tot loe wel tweemaal zoo lang als breed, bet eindlid lang spoelvormig; halsschild veel

breeder dan de dekscliilden, lijn en verspreid bestippeld, aan weerszijden met eeiie meer of

minder duidelijke, verdiepte lijn en eeiie dicht, rimpelig besiippelde, dolle, verheven

zijstrook; het 5e en 6e sterniet diep driehoekig; uitgesneden; het laatste tergiet, evenals bij

het 2, afgerond, liij het S is het lichaam breeder en gewoonlijk korter; de dckschilden naar

achteren sterk verbreed; bovenzijde sterker bestippeld; sprieten weinig langer dan kop en

halsschild te zanien, van af het 3c lid gezaagd, alle leedjes duidelijk langer dan breed; kop,

met de oogen, smaller dan bet halsschild; het voorhoofd met drie indrukken, die veelal

samenvloeien en dan een ondiepen , hoelijzer-vormigeii indruk vormen ; lialsscliild iets smaller

d;ni de dekscliilden, zeer verschillend bestippeld, dan eens verspreid, dan eens zeer diclit,

de langsindruU aan weerszijden niet zelden vrij iniduidelijk; dekscliilden hier en daar met

zeer llauwe langsrihben, dicht doch veel Urachiiger besti|ipeld dan bij het <?. Lengte 4— 5 mm.
Op bloeiende C o n i f e ren, doch ook op allerlei inllorescenties; vooral in bergstreken. Het J vrij

zeldzaam. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Ivlberfeld (obscurus Oylh.) 1)

3 Het 4c tarslid half zoo breed als bet 3c; het 2e en 3e op de onderzijde met viltige zool.

Achtertarscn niet langer dan de schenen 4

Het 4c tarslid slechts weinig smaller dan het 3e ; het 2e en 3e op de onderzijde niet viltig.

Acbtcrtarsen ten minste bij het J langer dan de sclienen. Sprieten bij het g langer dan het

halve lichaam. Oogen rond. Het g zeer afwijkend gebouwd, meestal lang en smal; bet J

veel korter en breeder (Sub-gen. Hapalogluta Tlioms.) 7

4 Sprieten bij liet g overal opvallend lang behaard; het 7c tot 9e lid zeer lang, cylindervormig.

Halsschild slechts iets breeder dan lang. Oogen aan de binnenzijde meestal duidelijk uitgerand

l>i' upK-jM' \.i« J.vf >uiirl uil Ol.jrniaal ImiusI cip uiijiiMi- il.'liTiiiiirjlii- ; lul lM-«ii,tf .-xniiirNuir l.l.-.'k iiiij lul iiisi'r I- U'

bflidurfii
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(Siil)-gcn. Met;idasytcs Muls.)- I.i''li^^'" i voünil bij liet J, tamelijk laiiR S^sirckt; ile

Ijuveiiziitk- glanzig, aoiikcililaiiw , liij ali. c. yirfsccris Wusth. de dcUschilcicii gruciiaclitig; met

opgcritiue , zwarte licliariiig. licHe tot mg toe oiibeUeiide ah. c. cuiireaingi-r milii 1) ii'u den Haag

is ^iroiizig-zwart, niet geri'iigen geclk<)|ier-lai)s op liet lialsscliild. Sprieten en pooien zwart.

Sprieten bij liet $ langer dan liet halve lichaam; de Icedjcs geleidelijk naar den top, naar

eciie zijde ^ iets verbreed; np de onderzijde langer en dichter bcliaard dan bij het J. Ilals-

scliild o'iigelijkinatig, vrij grol' bestippeld, aan de zijden ingedrukt. Dekschilden naar acliteren,

vooral bi'i het S, iets verbreed, rinipelig bestippeld. Laatste sterniet bij het t? aan het uiteinde

niigeraiid'; liet voorlaatste diep, liallcirkelvormig ingedrukt. Lengte 5- fij min. Overal gemeen

in bossclieii op Riibns en allerlei lage struiken. De larven veelvuldig in doode beiikcntakken,

ook wel in deiiiientakken, waar zij vermoedelijk de larven van Tom ie i den en Aiiobii-

den vervolgen. De mctamorphose 'heelt plaats in het voorjaar, (cyaneiis !•".) 2. cocruleus de ('..

Sprieten bij het <? slechts op de onderzijde met dichtere en iets langere beharing; het 7e tot

10e lid ongeveer tweemaal zou lang als breed. Hals.schild zoo lang als breed ol iets langer

dan breed. Oogcii aan de binnenzijde bijna niet iiitgcrand. Zwanacluige soorten (Snb-gen.

.\1 csodasy tcs Muls.^ 5

5 Sprieten en pooten ccnklciirig zwart, bij ah. c. viiriicuniis Schilsky het 2e sprietlid roodachtig.

Ilalssdiild zoo lang als breed, vooral 'aan de zijden dicht rimpelig-, bij het ^ op het midden

weinig ol' zeer verspreid bestippeld. Deze soort is doorgaans iets grootcr dun jiluin be u s;

zwart', met zeer gcriiigcn, bhuiwachiigen weerschijn; op de bovenzijde lijn grijs bt;liaard en

met verspreide, opgerichte, zwarte haren. Oogen, vooral bij liet J', kogelvormig nitpiiilend.

Klauwen der voortarsen met een grooten, nagenoeg het uiteinde van den klauw bereikenden,

tand. liij het <? de sprieten langer' dan het halve lichaam; het voorhool'd diep ingedrukt en

de laais'te twee stcrnitcn met" diepe, trapeziiimvonnige, sterk glanzige indrukken. Lengte

4- 4j mm. Op bloeiende inllorescenties. Mei en Jtini. Verbreid door het geheele land en

o. a. niet zeldzaam bij den Haag. De ah. c. variiconiis zeer zeldzaam.

(_pliinibens Mnls.) 3. aerosus Kiesw.

Sprietwortel ol slechts het 2c lid, benevens de sciienen, roodgeel. Rij het <? de sprieten ongeveer

zoo lang als liet halve lichaam ''

6 Cüxae der voorpooien , alsook meer ol' minder de voordijeii roodgeel; de overige dijen /wan-

acluig; bij ab. c. nigroffmnritlis Schilsky alle dijen zwart en de schenen wat donkerder

gekleurd 2). Voorhoofd bij het ^ Miial , diep uitgehold, glanzig; bij het 2 breedcr, eenigs-

zins oneireii. De eerste twee sprietlee.Ijes roodgeel, het ie veelal op de bovenzijde zwart-

achtig. Bovenzijde bronzig-zwart, ecnigszins zwartgroen ol'zeH's blauwachtig (ab.c. coiini/escois

Schilsky); lijn geelachtig,'^ ncerliggeiurbehaard en bovendien met verspreide, opstaande, zvyarte

haren. Hij oiin'itgeklciirde exemplaren is het geheele lichaam of zijn alleen de dekschilden

nxidbruinacliti^. Hij het <? het 4e sternict van achteren met een vlakken, drichoekigen

,

het ^e met eeii diepen, breeden, op den bodem gladden indrnU, welker randen kort geelachtig

behaard zijn. Het $ is iets korter, naar achteren nuer verbreed, op de dekschilden sterkci

behaard; het laatste stcrniet met eene diepe middcngroel'. Overigens als aerosus. Lengte

;,{—4 mm. Gemeen oji allerlei inllorescenties en tninblocinen, als Spiraea's, U in b e 1 1 i-

ieren enz. De larve in oud beiikenhont en vliertakken.

(Ilavipes F. nee Oliv., coxalis Muls.) 4. plumbeus Mhll.

Cosac van alle pooten zwart. Het 2e sprietlid geelrood, het ic zelden zwartaclitig. 'yoorhoold

bij het (J tnssclien de oogen iets breeiler dan bij het <? van pltinibeiis, iets minder diep

en lireeder ingedrukt en minder glanzig, ten gevolge van eene dnidclijke, maar lijiic bcstip-

peling 3). liij het <? het 4e sterniet met een kleineren, het 5e met een veel grooteren,

diepen iiidrnk. Overigens komt deze soort zeer met pliimbens Miill. overeen. Lengte

3j — 4 mm. Niet inlandsch. Volgens Schilsky in geheel Lnropa, wat ik echter zeer betwijlel.

(flavipes Oliv., Muls.)

7 Pooten geheel zwart. Dekschilden rimpelig bestippeld; dicht, neerliggend, lichtgratiw behaard

en met, grootendeels in langsrijen staande, kale, iets verheven, zwarte stippen, waaruil

opstaande, zwarte haren te voorschijn komen. Kop, halsschild en onderzijde eveneens wit-

grauw behaard. Het <J zeer slank en smal; kop met de sterk uiipiiilcnde oogen veel breeder

dan het halsschild; voorhoofd smal, diep uitgehold; sprieten rijkelijk zoo lang als het halve

l| hl Je omstrek™ van I.ünden kuinl eeiie 1). oer:ilu.s Slepli. (>e r ri tur nis Sleph) vuur, welke };eslrekl. lii-uii<it;- «lïlilauw-

iielilip-zwarl. beliaaril en lijn lre,si;|j|,eltl is. VuurliuoW iels inpdliikl. Halsscliilii eeniJ;>Jin^ \erliieeil. Heks, liililen iel. naai-

den tup verbreed. Sprieten en poolen };.'lieel zwart . ^onlS de m lienen roeslklenri;;- Sprieten Inj liet inarinelje naar het uileitidi-

iels (ieiaapd. la-nj-'le i-—1^ nnn. M|| onbekend.

'2) Hij eene ab. e. ni'fnilits Schilsky uil rii'inonl /.iju 'ie sprielen en pooten ^el I /.wart. sleelits de vooreoxai- blijven roo.lneet.

'^) Volfiens Sf'ultilt zou bel voorboofd Inj liel iiiannelje liisseben de üojieii niel iii^iedrnkt /ijn. in. i. is dil iiiel jii.sl. loj

eieinplareii iiil Loearno l/vviuserland) is de indruk op bel voorbuuld bij bel inaiinelje zeei duidelijk, doeli iels Ier diep

dan Inj pliiinbens Miill.

I ;
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licliaam, zeer slank; op de onderzijde diclucr en langer lieliaard, alle lecdjes met stompen

binncnlioek, de laatste leedjes meer dan driemaal zoo lang als breed; lialsscliild van aclneren

sledits liair zoo breed als de dckscliilden. Het J is breeder, naar achteren meer verbreed;

de kop met de kleine oogen zoo breed als bet balsscbild; voorbool'd met 3 onduidelijke

indrukken; sprieten veel korter, de leedjes weinig langer dan breed, van afliet 3e stomp

gezaagd. Lengte 3i— 5 min. Op bloeiende Sarot liani n us viilgaris. Niet inlandscli. Inde

kijnprov. bij Crefeld (aeneus Oliv., scaber SulVr.) (subacnens Schiinb.)

Dijen zwart; trochanters en schenen roodgeel (S), of roodachtig en aan het uiteinde veelal

donkerder (<?). Dckscliilden dicht en gclijUniaiig rimpelig bestipjield; kort, neerliggend,

geclgrijs, ondicht behaard; met verspreide, opstaande, zwarte haren; soms bemerkt men uiterst

tlaiiwe, üiidiiidclijke, kale plekjes tusschcn de neerliggende bcliaring. Kop en halsscliild dichter,

opstaande, zwart behaard. Deze soort herinnert in kletir en dichte bcstippeling van hei

balsscbild zeer aan flavipes Oliv., doch zij is grooter en gemakkelijk te onderscheiden

door de meestal duidelijke middengroef op bet halsschild en door het ontbreken van de

viltzool op de onderzijde van het ae en 3e tarslid. Zwart, grocnachtig of bronskleurig,

matig glanzig, liij liet slanke, smalle J zijn de voorlaatste 4 sprictlcedjes wel vijfmaal langer

dan breed; overigens komen de beide seksen met die van subaeneus overeen. Lengte

.>_/:J iiim. Op bloeiende Euphorbia's. Niet inlandsch. In Je Rijiipr<iv. bij Crefeld.

(fusculus III.)

10. Psilothrix Redtenb. (Küsfer).

Sprieten vrij kort , /liet /a/!,i,rr dan kop en halsschild te zamen , slomp gezaagd.

Bovenlip breed, met afgeronde hoeken. Voorkaken driehoekig, met gespleten top en

07igetanden binnenrand. Achtcrkaken t'd'celobbig ; de binnenlob zeer klein, kort, vliezig

en aan den top behaard; de buitenlob veel grooter en langer , hoornachtig , aan den top

eveneens behaard. Kaaktasters \-ledig ; het \e lid zeer klein ; het eindlid zoo lang als

de beide voorafgaande leedjes te za/nen , Iang7i<erpig-eir07id, met scheef afgeknotten top.

Kin klein, breed-vierhoekig , van voren afgerond. Tong groot , driehoekig; de top iets

uitgcrand. Eindlid der ^-ledige liptasters zoo lang als de voorafgaande twee leedjes te

zamen , hwgwerpig-eirond met afgeknotten top. Lichaam ta/nelijk smal, met verspreide,

opgerichte haartjes, zelden bovendien dicht neerliggend behaard; metallisch blauw, groen

of bronzig. Halsschild ongeveer zoo lang als breed, van af het midden naar achteren

versmald. Dekschilden bij sommige soorten naar achteren 'verbreed , aan het uiteinde

eenigszins divergecrend ; de epipleurcn soms alleen van voren aangeduid. Tarsen lang

en vrij krachtig ontwikkeld. Klauwen ongelijk, met een huidlapje; dat aan den buiten-

klautv reikt over de geheele lengte en omgeeft den top, dat aan den binnenklau7v reikt

slechts tot aan het midden.

Van de 9 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Bovenzijde metallisch blauw of groen (ab.c. r/)-/<//.t Rossi), zeer zelden fraai koperkleurig (ah. c.

'fulniiiians .Scliilsky); matig glanzig of eenigszins duf, uiterst lijn en spaarzaam, neerliggend

behaard en met opgericlue, "zwarte, dunne beharing. Kop en halsschild dicht, rimpelig be-

stippeld; het halsschild met eene duidelijke, gladde middellijn. Dekschilden met duidelijke

schouderbuil en tamelijk parallcle zijden; vrij dicht en sterk, doch minder dicht liestippeld

dan het halsschild; met zeer geringe sporen van langsrihbcn. Laatste tergiet in beide seksen

aan het uiteinde afgerond, met eene kleine, driehoekige insnijding; bij het g het laatste

sierniet breed, diep ingedrukt en aan den toji vlak nitgerand. C.evlengeld. Lengte 4! -f)} mm.
Niet zeldzaam van Mei tot Ang. in de zccduinen i), op bloeiende H i e ra c i u m, Leontodon,
Sonchns en andere gcclbloemige Compositen. De larve is door jl/«/.frtw/ beschreven.

(iiobilis Kiesw. nee III.) i. cyaneus Oliv. ï)

11. UollcIiosoiiKi Stt'pliens.

Sprieten langer dan kop en halsschild te zamen, vrij stomp gezaagd. Bovenlip

niet opvallend breeder dan lang. Achtcrkaken met twee korte, aan het uiteinde gebaarde

I) Uil \uc.rliociiin l.ij DiiTi-n hl Gi'lcliTliinJ licnisl ünpcMwijfrlil op cenc onjuislc r)|igavi>.

:*) Ik vpDm.i-.l (Iiil «il- v.aii hel Noordïfr-i-iiand Svll i>|if:cpfvrii I*. iii pjanustoiiia Bnill. v,ir. AVHiov/yi/i/iiM- l.iic. ((/Hrc<(/».v Ksw.)

uiijiiisl ti.'d.-lfimiiit-'i'nJ, dücli sirclits •'«Il kk'iii 111:11111. -Ij.- vaiÉ cyaneus is.
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lobbeti. Lichaam bijzonder smal, .i^vs/rt-i'i , ce>iij,'ssifts lijnvormig: ; dicht nccrlif^ji^cnd

,

schubachtix behaard; lamclijk dof. Ilalsschild veel langer dan breed. Dekschilden elk

aan het uiteinde toeg^espitst en gekorven , de epipleiiren zeer onduidelijk. Tarsen en

klauwen als bij P s i lot hr i.x.

Van de 3 Europcesche soorten komt \ in Nederland voor.

I-an^ gcstrcla, liouUer grocn;iclitii;-l)ron.sklciin'(;, soms iets ofwat blniiwncluig; np de liDVcnziiilc

vrij ilof, op de o\idcrzijde meer gl:iii7ig. Op de bovenzijde zeer dicht en lijn-, op de oiulerzijiie

liij liet $ sieri;-, bij het J lijn bèstippeld; de dicht sf.Kuide, Uortc sclmbliaarijcs loodgrniuv.

Sprieten en pooten bronzig-grocn; de sprieten soms iets blaiiwaclitig, het 2e lid eenigszins

geclacluig. Bij het $ de sprieten langer dun bij het J, op de onderzijde lang, uit, donzig

behaard, liet 5e tot toe lid in lengte toenemende; kup met de oogcn duidclijU-, bij het $

slechts weinig brceder dan het halsschild; het 4c en 5c siernict in het midden ingedridu, het

5e boogsgeu-ijs nitgcrand, het laatste zwak afgerond. Hij het breedere S zijn de kortere spriet-

ieedjes omgekeerd-kegelvormig. Lengte 4- 5i niin. Niet zeldzaam in de duinen op II i e ra ei 11 ni-

soorten. Mei Juli. Ook bij Driebergen en Lochcm gevangen. In lielgië bij Neerhiicren,

l!raine-lc-Comte en Wanlsort !• lineare Rossi.

III. Tribus Danacaf.ini.

12. Danacaea Lap. de Gasteln.

(C osm i oco m 11 s Rosenb.)

Sprieten ii-ledig, snoervormi,:^ , kort, geleidelijk naar het uiteinde verdikt ; bij het

S iets langer dan bij het j, op de onderzijde meestal langer en dichter behaard; het

\c lid ,i^root en dik: het eindlid eivormig, toegespitst. Bovenlip ongeveer zoo la>ix als-,of

langer dan breed, van voren afgerond. Voorkaken vrij lang, achter het haakvormi,i;

naar binnen gebogen uiteinde meer of minder duidelijk getand. Achterkaken met t^vce

,

aan den knots7vrmig verdikten top behaarde , lobben ; de binnenlob iets korter en dunner.

Kaaktasters j^-ledig; het eindlid spoelvormig , aanmerkelijk langer dan het -^e lid, aan
den top scheef afgeknot. Kin eenigszins vierhoekig , iets breeder dan lang-. Eindlid der

liptasters langwerpig-eirond , aa?t den top afgeknot. Tong vliezig, kort, naar voren

breed en lang bennniperd. Kop kort , naar voren sterk versmald , met de oogen smaller

dan hel midden van het halsschild. Halsschild in het midden iets verbreed. Schildje

aan den top afgerond. Dekschilden breeder dan het halsschild ; naar achteren , bij het

2 altijd, hij hei S zeldzamer , een weinig verbreed ; ongeveer iiccemaal zoo lang als

breed , aan den top te zamen afgerond of eenigszins afgektiot. Achterlijf met 5 duidelijke

sternitcn ; het de zeer klein, onduidelijk of verborgen ; bij het i het <^e en Ge tergiet

,

voor zoover dit laatste zichtbaar is, aan het uiteinde afgeknot , meer of minder uitge-

rand , bij het % daarentegen afgerond. Tarsen zoo lang als-, of slechts weinig korter

dan de schenen. De buitenklauw geivoon , de binnenklauio rudimentair en door een

vliezig of Icderachtig lapje bedekt. Lichaam zwart, zelden bruin, weinig glanzig ; de boven-

zijde met blauw-, ^roenachtigen of gcelkoperkleurigen metaalglans ; op de boven- en onder-

zijde met dicht aangedrukte, meestal witgrawwc ofgeelachtige schubhaartjes meer of minder
dicht bekleed; bij eenige Zuid-Europeeschc soorten 7net een aantal schijnbaar kaleplekken

,

ivelke echter zwart behaard zijn. — De soorten leven op bloeiendeplanten tusschcn gras.

Van de ± 50 Europeesche soorten komen i /;/ Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

Scluibliaartjes op het lialsscbild, vói'ir liet midden, in ecne dwarslijn tegen elkaar gericht i).

Halsschild naar voren versmald, naar achteren sterk verbreed. Zwart, weinig glanzig, met
geringcn metalliscli-groeiieii weerschijn; o|i de bovenzijde dicht met groenachtig-gcle tot

dooiergele schubhaartjes bedekt; de onderzijde grauwwit, matig dicht behaard, de chitiiieluiid

niet volkomen bedekkend. Sprieten roestrood, de laatste 4, zeldzamer 5 leedjes donker
geklenrd. Tasters zwartachtig, soms roodliniin. Kop in beide sek.sen iets smaller dan liet

11 Bij Ofn ;i:iiil;il /iii(l-l"iin'|>i'eM lii* stiürti'ii lo"p<'Ti dr si:liiil.lia:u-tjis up livt iKilsscliild uil t-éii, vóór lii-l niiddi-ii tirlrpi-n ,
piinl

struli;; uitci-ii.
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Iialsschild. Puoteii rocstrooii; de Mrscn , vo()r;il naai la-t uitciiulc, donkerder, siinis pekbniin

ut' zwaruulitig. Lengte 3 -
3 j mm. Op Reseda liitcola, (lalium enz. Alleen liij Zutplien

gevangen. In België bij Ostcnde (tonieniosa Panz.) 1. nigr!tarsii Kiist.

Sduibliaartjes op het lialsscliild gelijkmatig in de lengte naast elkaar liggend, slechts geheel aan

de randen naar verschillende richiiiigen gerangschikt, llalsschild van voren duidelijk inge-

snoerd ; de grootste breedte ongeveer in bet midden, vandaar naar achteren versmald. Zwart,

weinig glanzig, met groenacbtig-bronzigen weerschijn; op de bovenzijde vrij diclii met

granwgeic ol' gele sduibliaartjes bedekt; de onderzijde matig dicht witgraiiw behaard Sprieten

roestrooil, van af bet 7c of Se lid gebruind. Tasters roestrood. Kop iii beide seksen, vooral

bij liet (f, breeder dan het halsschild. Pooten met de tarsen roestrood, het klauwlid pekbruin.

l.engie 3J—4! mm. Niet inlandscb. In lielgie bij Luik en I.arocbe; ook in de Rijnprov. en

in \Vestfalen. O. a. op R eseda 1 u tea (pa Hip es Panz.)

IV. Tribus P H i. o 1; o p H 1 L i N' 1.

Phloeopiiilus Stephens.

Sprieten w-ledi;^, mati^ la"S , siuwrvormig , mei 3 tluiddtjk van elkaar gescheiden,

groolere cindleedjes. Bovenlip kort en breed, van voren iets uitgerand. Voorkakcn

krachtig ontwikkeld , met ecne rondachtige , onbewimperde , vliezige basaallob; de top in

twee zeer krachtige tanden eindigend ; de binnenrand bovendien in het midden met een

tandvormigcn hoek. Achtcrkaken tnet twee langwerpige lobben ,
-«// ivelke de buitenste

aan den top afgerond, de binnenste van een hoornhaak voorzien is. Kaak- en liptasters

kort en dik ; het eindlid korteivormig, toegespitst, niet of slechts weinig korter dan de

overige leedjes te zamen Kin vierhoekig, naar voren versmald, de voorrandrechtafge

sneden. Tong vliezig, naar voren iets verbreed en uitgerand. Lichaam langjverpig-eirond,

gewelfd. Kop tot aan de oogen in het halsschild teruggetrokken llalsschild tweemaal

zoo breed als lang , met iets gekorven zijrand en Jijn gerande basis ; de epipleuren naar

binnen tot achter de voorcoxae verlengd, zonder echter de coxaalholten volledig te sluiten.

Schildje klein , driehoekig. Dekschilden iets breeder dan het halsschild Achterco.xae bijna

niet kegelvormig uitstekend. Tarsen lang en slank. Klauwen aan alle tarsen gelijk en

gewoon.
De eenige bekende soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Oonkerbruin of zwartacbtig; matig dicht en grof, iets zijdeglanzig witgrijs behaard; dekschilden

okergeel, de zijrand en eenige meer of minder duidelijke, soms samenhangende, vlekken

bruin. Sprieten en pooten roodbruiuachtig; S(irietwortel en tarsen lichter. Ilalsschihl onelTen ,

minder grof dan de dekschilden bestip|)eld. Lengte 25-3 min. De (unwikkeling beeft

plaats in een fungus op dondc eikentakken, welke in het najaar er uitzien alsof zij met

room overgoten waren; vaii dergelijke takken klopt men de kevers dan af ofkweekt ze daaruit.

Ook vindt nieu ze in het voorjaar op gevelde dennen, achter schors en vooral in uitvloei-

ende hars. Zij verschijnt zeer Iaat in den herfst, in het midden van October en begin van

November, en wordt bij zacht weder gedurende den gansclicn winter tot in het eerste

voorjaar waargenomen. Zij houdt zich vooral op, naar het schijnt, aan s'.ammen die tegen

den zonneschijn beschut zijn; ook in den molm van ahorns. Niet iulandsch. In de Rijnprov.

bij Clcef, Crefeld, Düsseldorf en Ciilik (Edwardsii Steph.)

LV. Familie LYMEXYLONIDAE (Fi{^. 85).

Deze kleine familie vormt den overgang van de Th e Ie ph o r idae en Melyridae tot de

Anobiidae, doch vertoont ook grooie verwantschap met de Cleridae, sommige Eucnemidae
(Melasis; en enkele M e la nd r y i da e. Lichaam lang, cylindcrvormig: de vrij dunne, buigzame,

vlak op het lichaam liggende of de zijden slechts zeer onvoikoinen omvattende, dekschilden aan het

uiteinde eenigszins divergeerend en het achterlijf meer of minder onbedekt latend i)- K'M' ''""J- ^^''s'^i'

groot, rond, uitpuilend, aan den voorrand niet zelden iets uitgerand", bij Hylecoetus bovendien

met cene rudimentaire ocel. Sprieten ii-ledig, kort, aan den zijrand van het voorhoofd, vóór de

oogen, ingeplant; hetzij draadvonnig of in bet midden iets verdikt CLymexylon), of meer ol

1) Hij Iii-l lr<i[)is('lH> ppiius A IraclOL-rrus r:ilis. de Hcniiv. lijn dt* (Ifksi )iiid<-ti /n-r klt-iii, :éI> klt-int- scliiiljjc

vrntriiiil i;i-r»iiliiiriillci'rd aclitt-rlijl' fll i>e!iig!<£it)S M|HifIVürtlliKf sprielt'li.
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minder liicp gezaagd (H y Iccoc liis dcrincs t o idcs), ui' bij uitzondering bij licl ^ (II y I ccoe t iis

riabellicornis) van ai' liet ;,c lid met dubbele tai;ken waaierviirniig. — liovenlip zeei Itleiu, smal.

vicrboekig, dicbt gebaard. Viiorkakeu driebockii! gewinien iil' zwak iiitgerandeu tiip. AcliterUakcn

met kleine, perkamentachtige, bcwiuiperde lobben. Kaaktasters 4-ledig, neerhangend; hij het ff op het

2e lid met een kwastvor-

migcn bundel van samen-
hangende, smalle, langwer-

pige blaadjes (1'ig. 85 I),

of wel het 3e lid met een

cylindcrvormig aanhangsel,

zoodat het eindlid alsdan

vorksgcwijs vertakt schijnt.

Kin en tong klein en smal.

I.iinasters 2-Iedig, veel kor-

ter dan de kaaktastcrs. —
tlalsschild op het midden
eenigszins vlak gedrukt, on-

etlen. — De iiervatuur der

achtcrvleugels van Lyme-
\ylon komt, volgens J.

Redtoduidier, het naast

overeen met die van T r i-

c 11 o d e s (C 1 e r i d a e), doch

de terugloopende tak der

vena extenio-media is veel

langer; de vena interno-

media omsluit cene lang-

werpige cel, waartegen zich

de voorste tak der vena

analis aanlegt. De achter-

vleugels bij bet tropische genus Atractocerus worden niet gevouwen en vertoonen, wat de ncrvatuiir

betreft (w.iar slechts cene enkele dwarsadcr, nl. tusschen de vena externo-media en de vena scapidaris

voorhanden is), volgens ,/. R.e,!te>ibac!!er, groote overeenkomst met die van het E ph eme rid e n-genus

Oligoneura. Atractocerus moet dan ook als een zeer primitieve kevervorm beschouwd worden.

Achtt-rlijf met 6 of 7 vrije sterniten. - Alle coxae kegelvormig naar achteren uitstekende, tegen

elkaar aanstaande, zonder dekstukken over de dijbasis. Tarsen even lang als- of langer dan de schenen,

slank, 5-lcdig; het ie lid meer of minder verlengd. Klauwen slank, aan de basis stomphoekig of getand.

De soorten van deze familie voeden zich, evenals hare larven, met houtdeelen en leven in

geveld hout, vooral van liennen, eiken, beuken en elzen, waarin zij in alle richtingen gangen vreten;

zij kunnen soms schadelijk worden aan timmerhout, paalwerk en op scheepstimmerwerven. — De

larven zijn lang, cylindcrvormig, weekluiidig, naakt; zonder sprieten, noch ocellcn; 6 pooten met

kleine tarsen. Die van Hylecoetus met een grooten, den kop overwclvcnden , prothorax, alsook

met afwaans gericht breed, kort anaal-segment, waaruit van boven een recht naar achteren uitgestrekte,

eenigszins opwaarts gekromde, lange, dunne, aan het uiteinde twcespletigc, hoorn ontspringt; de

voortbeweging in het hout wordt door vele tandjes op de laatste tergiten mogelijk gemaakt. Bij de

larve van Lymexylon is het anaal-segment naar boven sterk opgeblazen, en eindigt in een, naar

onderen gerichten, kleineren, den anus dragenden, bult.

lip. S5. H^^•,•lJllu^ (|priii.>Ci. ide:, L.

I. Ka:ikla>l.T .11 >|>ri.'t liij l"l rf. Wif.

V. N:iar SnclUn itiii VnltrnlK'irn , iets gewijzip

Halsschild breeder dan lang, langs de zijden gerand. S[)rieten korter dan kop en halsschild te

zamen, gezaagd; bij bet ^ van H. fl abel li cor n is van af het 3e lid met dubbele takken

waaiervormig. Kop van achteren matig ingesnocrd. Achterlijf met 7 sterniten. i. Hylecoettis.

Halsschild ongeveer zoo lang als breed, langs de zijden niet gerand. Sprieten iets langer dan

kop en halsschild te zamen, snoervormig. Ko|) van achteren sterk ingesnoerd, met de groote

oogen breeder dan het halsschild van voren. Achterlijf met 6 sterniten . . . (Lymexylon.)

I . Hjlecoetus Latr. (Fig. 85).

(K 1 a t e r o i d e s SchlilV.)

Sprieten korter dan kop en halsschild te zamen, i^czaagd ; bij het ^ 7-ai! flab e l-

licornis van eene dubbele rij lange takken voorzien. Bovenlip zeer klein, smal , vier-

hoekig , dicht gebaard. Voorkaken kort, met zivak uitgerandcn top. Achtcrkaken weinig

ontivikkeld; met twee kleine, lialf-vüezige , beivimpcrde lobben, van icielkc de binnenste
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korter is. Kaaktasters ^-Icdig,, bij hd % vrij ^root, naar het uiteinde gckidelijk verdikt

;

het eindlid het grootst, aan het uiteinde a/j,'eknot , hij het S verschillendgevormd , hetzij

het ze lid met een kivastrormigen bundel van lange smalle blaadjes {Fig 85 /) , ofwel

het ^c lid met een klein, gewoon, cylindervormig aanhangsel , waardoor het eindlid

vorksgeii'ijs vertakt schijnt. Kin tamelijk klein, vierhoekig, hoornaclitig. Tong vliezig.

Liptasters yledig, draadvormig ; het eindlid lang en stomp Kop van achteren matig

ingesnoerd, de oogen matig groot en gewelfd, gaaf of aan den voorrand slechts zeer

flamv uitgebogen. Halsschild breeder dan lang, langs de zijden gerand. Dekschildcn

zoo lang als-'of iets korter dan het achterlijf. Achterlijfmet ] sterniten. Tarsen met sterk

verlengd ie lid en aan de basis getande klauwen. Lichaam lang, cylindervormig.

De soorten leven in oud droog hout; ook in gevelde eiken, beuken en oude dennen.

Op de eerste zonnige voorjaarsdagen vliegen de , reeds in den naherfst uit de pof

i^ekropen , kevers uit
,
paren buiten het door hen bewoonde hout , waarna de wijfjes hare

"eieren leggen , hetzij in de reten van de schors van gevelde dennen , eiken , beuken

,

wilgen of elzen, of wel in de reeds voorhanden boorgaten. — De larven vreten gangen in

alle richtingen door het hout en verpoppen eveneens daar ter plaatse; zij zouden zich,

volgens Puton, ïvaarschijnlijk met Apat i den- of Scolyt idett-larvcn voeden. De lar;'e

van Hylecoetus dermestoides is door Schellenberg, Sturm , Ratzeburg en Pfeil,

de pop door Schellenberg; de larve van II. f labellicor n is door Pfeil beschreven.

Van de 2 Europecsche soorten zou i //; Nederland en i in het aangrenzend

gebied tworkotneft.

Sprieten iii beide scl;sen gewoon gezaagd, liij liet <? sclierpcr dan bij bet J. Kaaluasters bij

liet $ met een liwastvonnigen bnndel van lange, smalle blaadjes aan bet napvormig 2C lid;

bet ie lid is klein, omgekeerd kegelvormig; 'bet 3e bet grootse, aan de binnenzijde open;

bet 4c, kleine, smalle lid op de basis van het 3e ingeplant cu ongeveer tweemaal zoo bmg
als breed (Kig. 85 1). Voorhoold bij bet $, en gewoonlijk minder dnidelijl; ook bij bet J,

met een klein bnltjc in bet midden (rudimentaire occl). 'liet $ in den regel veel kleiner dan

bet $; zwart, pooten geel ot' roodgeel; de dcksehilden betzij geel met brnin uiteinde (ab. c.

$ marci I,.), of zwartaelitig of donkerbruin (ab. c. $ murw F.), overgangen komen zelden

voor; bij donkere exemplaren zijn de sprieten en de acbterpooten veelal donkerder gekleurd,

liet ï iii den regel veel grooter'dan-, bij uitzondering zoo groot als bet <?; gewoonlijk ccn-

klenrig roodgeelacbtig, de borst gedeeltelijk donker, soms ook bet uiteinde der dekscbilden

zwartaelitig; zeer zelden zijn ook kop en balsseliild zwart of donkerbruin. Lengte 7 — 15 mm.
üc larve leeft achter schors in bet hout van dennen, beuken en eiken; de kever verschijnt

in bet laatst van April of begin van Mei, soms tegen buismuren aangevlogen, liet % legt

hare eieren in de reten van schors en droog geveld hout. In 1854 werd door den beer //«-AVo/j

cene enkele larve tussehen vele larven van Nacerda melanura uit palen aan het Y bij

Amsterdam waargenomen i). Niettegenstaande alle ingewonnen inliehtingen is mij nog nimmer

iets van het voo'rkomen van dezen kever in Nederland bekend geworden; tocli valt niet te

betwij leien, dat deze soort in ons land zal voorkomen, daar zij in lielgie bij Amwer|)en en

llockay en in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld, alsook in Oldenburg en Wcstfalen is aan-

getrolVen. Ik zag een exemplaar uit Hoekay (ex coll. J. Girard').

((f proboscideiis V., $ Iraneofurthanus Herbst) 1. dermestoides L.

Sprieten bij het $ van af het 3c lid, met platte, dubbele takken, lang waaiervormig; bij het

$ zeer diep gezaagd. Bij het i het 3e kaaktastcr-lid aan bet uiteinde, naast de inplanting

van bet kleine, cyliu'Icrvormige 4e lid, met een daaraan even lang lidvorniig aanhangsel,

waardoor bet 4c lid als 't ware gevorkt schijnt (Sub-gen. llylccerus J. Duv.). Deze soort

gelijkt overigens zeer op dermestoides, doch is doorgaans kleiner, met sterker gewelfd

votirboofd, nagenoeg zonder bultje, liet ? is vuilrood, met scherper gezaagde sprieten; dck-

sehilden naar het uiteinde zwartaelitig en aldaar fijner behaard dan op bet overige gedeelte; onder-

zijde gedeeltelijk zwart, liet i zwa'rt; de dekscbilden okergeel.aan het uiteinde meer of minder

uitgebreid zwart. Lengte 7—10 mm. In sparrenstronken. Niet inlandsth. Zij zou in de Rijn-

prov. bij Elberfeld gevangen zijn, wat mij echter twijfelachtig voorkomt, daar het ï zoo

licht met dat van dermestoides te verwarren is. Deze s)ort komt meer in Noord-Oostelijk

linropa voor (fla b e llicorn is Udd iian (Scbncid.))

1) Volpi'ii!. Siii'IUii run YaUmlmrni /.uu H y I ••cmi i' I ii s ilr r iii rs 1 1) i cli's n-n drr sriiajphjksli- cli.TiMi van .iiis vadiTlanil «ijn ,

daar Inj iii |.al.Mi oimT /.i-ewcringon iL-uft'iMi dii- pel I duurliuurl; klaarldijkelijk loirusl df/i' iiils[>raak up i-fiir vr-rwissclinp

mul ie stiiadcdijkc' larn'ii van Natcrda mh'I aii u ra. lil iijue «üdudo difreii van NediTland» worden iniagu en larve

intuöbclien uiliuiiiilend algebeeld.
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Ljiiiexjion Fabr.

Kop ko,!;clvotmig , van achicren sterk isii^esiwcrd ; met de groote, sterk mtpuilende

,

van voren iets uitgerande , oogen breeder dan het halsscinld van voren. Bij het i de

ooi^en iets dichter bijeenstaande. Voorhoofd in de lengte iets ingedrukt, zonder bultje op

het midden. Sprieten iets langer dan kop en halsschild te samen, suoervormig, in het

midden een weinig verdikt. Monddeelcn als bij llylecoetus, doch nog minder ont-

wikkeld ; alleen de kaaktasters in beide seksen krachtig, bij het $ gewoon, knolsvor-

mig, 4-ledig. Bij het i het ze kaaktaster-lid groot, uitgehold; het ie kort, gedeel-

telijk in het voorafgaande verborgen, napvormig en van een groot, kwastvormig aan-

luui'-sel voorzien, dat uit talrijke, gedeeltelijk gevorkte takjes is samengesteld; het

46' '//(/ lani^ïuerpiir-ovaal. Halsschild ongeveer zoo lang als breed, langs de zijden niet

gerand; naar voren versmald. Deksckilden korter dan het achterlijf, naar achteren

een weinig versmald, vooral bij het $. Achterlijf met 6 sterniten. Voortarscn kort; de

eerste lee'djes iets verbreed, op de onderzijde borstelachtig. Middel- en achtertarsen, vooral

het ve lid der achtertarsen, sterk verlengd. Klauwen gewoon. Lichaam smaller dan bi;

llylecoetus, lang gestrekt.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Lichanni lijn bcliaard. Het <? zwart; de dckscliildcn met cciii: grcjDtc, tot aan liet midden van

den naad reikende, sentellairvlek, de sprietwortel, de munddeelen, het acliterhjl en de püulcn

geel. liet % rocstkleurig ot' okergeel; de kop, alsmede de zijrand en liet iiitenidc der dek-

schilden zwartacluig. llalsscliild iets smaller dan de deksehildcn, fijn bestippeld. Dekschilden

zeer lijn en dicht bestippeld. Lengte 8— 10 mm. In eikenhout; zoowel in bosschen als op

scheepstimmerwcrven, waar zij soms schadelijk wordt, tengevolge van het doorknagen van

het 0])uehoopte timinerhont. Z\i zwermt in Jtnii. De lange, wormvorinige larve, welke door

Ralzebiirt; beschreven is, gelijkt veel op die van II ylecoe t tis. De pop is door iV;.'nH

beschreven. Nog niet in Nederland ivaargenomen, wat zeer vreemd is. In België i) bij Am-

werpen, in de Rijnprov. bij Diisseldorf en Gnlik, onk in Westfalen .... (navale L.)

LVI. Familie CLERIDAE (Fig. 86).

Deze familie is het naast verwant aan de Mclyridae en Ly me xy I o n idae ;
het huidskelet

is echter niet meer zoo zacht en buigzaam, doch vrij vast. — Sprieten ii-ledig, aan de zijden van

het voorhoofd, vóór de oogen, ingeplant; eenigszins draad- ol

snoervormig of naar binnen gezaagd of gekamd (lietzij over

de geheele lengte of alleen naar het uiteinde), niet zelden met

;,
grootere, breed gedrukte, tot ecne knots verecnigde, eind-

ieedjes, of naar het uiteinde geleidelijk knotsvormig verbreed;

bij de Enoplini is de 3-lcdige sprietknots zeer lang, de leedjes

geheel zijdelings aaneengevoegd ; bij eenige niet Enropeesdie

genera komen nog andere vormen van sprieten voor z). — Kop
gebogen, meestal ongeveer zoo breed als het halsschild, niet

daarin terugtrekbaar,"de schedel van boven goed zichtbaar.

Oogen in den regel van voren of van binnen uitgerand, zelden

zonder uitranding of deze is zeer onduidelijk; grover of fijner

gelacetteerd. Bovenlip duidelijk. Voorkaken krachtig ontwikkeld,

het uiteinde gewoon, of 1- of 3-tandig. Achterkaken met twee

bewimperde lobhen. Kaaktasters 4-ledig, meestal draadvormig,

liet eindlid soms bijlvorniig (b.v. O pil o), niet zelden echter

langwerpig-cirond of cylindervormig. l-iptastcrs 3-ledig, het

eindlid veelal bijlvorniig. — Halsschild meer of minder cylinder-

vormig, gewoonlijk naar achteren versmald; aan de basis meestal

smaller dan de dekschilden; aan de zijden met of zonder scher-

pen raudkant of raiidlijn , aan de basis meestal lijn gerand of

bovendien met eeu diepen dwarsindruk of ecne insiiocring. —
Dekschilden cylindervormig 3). — De nervatnur der achter-

11 Ik jag een Beli:isi.li .xoiuplaar joniler nad.Te vind]ilaals uil de eull. HV<ra«i7.

-•) liij hel cenus Apulc.iiha Spin. uil Culumliia heslaal de kiiuls sleclils uil eeu euliel lid, luj Hyiluueeia Newiu. uU Zuid-

Auierika eveueeus uil een lid. waarop nuR eeu z.'er klein Iweede lid slaal; l.ij l.eide pellera veil.ioneli de .spiieleu uiiud.-r

dun il leedjes. llij 1* e 1 u n i n ui aleieorue KluR uil t!ra/.i!it' ?.ieii de sprieten er geweiaelitii; uil.

i!) liij enkele Zuid-Aiuerikaansclie sourlen (Cliariessa ramieorni» Perl) en 1' la l y nup Ie ra I j eg i des Spin
)

/.ijn de

dekschilden, evenals hij vele tropische L) ei den, naar liel uileinde slerk verhecd.

\-\f.
Sli. I. O pil.. .n.j|li

II. r,.:di'i-ll.' athlerpouHan ïillu
Drif.

I,. Grit-.

eLfnyalu» I..
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vleugels is, volgens J. lifdteiibacbcr, nog nl veranderlijk en lierinnert a:in lien ccnen Uaiit naii Dan ;ic;ie:\

(Melyriclac), aan den anderen aan de Ly me s y lo n idae De tcriigloo|Kiule aders zijn kort, de

cindccl van de vena scapnlaris is klein, driehoekig; de dwarsader vrij duidelijk. Van de straakuiers is

slechts iin duidelijk. Hij Clerus hestaat de vcna culiitalis uit twee takken, welke onderling door

twee dwarsaders en elk door eene dwarsader met de vcna extemo-nicdia en de eenvoudige vcna

intcrno-niedia verhouden zijn, terwijl de geniecnschappelijke stam ontlireekt. De vena analis hcstaat

uit twee takken, van welke de voorste door eene korte dwarsader inct de vcna intcrno-media verhouden

is. liij Trichodes is de achterste tak van de vcna cuhiialis zoodanig door ccnc schuine dwarsader

met de vena interno-nicdia verhouden, dat zij hijna als de voorste tak zou knuucn hcsehouwd worden.

Acliterlijl' met 6, zeldzamer 5 (Co ry ue ti n i^ sicrniten. — Voorcoxae dicht aancenstaande, kegelvormig

uitpuilend. Aclitcrcoxac in de breedte ontwikkeld en grooteudecls in de gewrichtsholten verborgen,

zonder dekstukkeu boven de hasis i). Tarsen bij een groot aantal genera scliijuhaar met 4 Icedjes

(Fig. 86 1), zeldzamer met 5 duidelijke Icedjes (Tillini, Fig. 86 11); in het eerste geval is het

kleine ie lid van hoven niet zichtbaar en door het 2C grootendeels bedekt (o.a. Clerini), ofwel
het uiterst kleine 4e lid in het gelobde derde verscholen; de leeiljes zijn fbelialvc het klauwlid) op

de onderzijde van vliezige lapjes voorzien; minstens het voorlaatste lid tweelobbig. Klauwen aaii de

basis of ook aan den top met ecu tand, of wel gewoon. Lichaam lang gestrekt, zeldzamer kort en

meer gedrongen, meestal langharig.

Het zijn voor het mcerendecl l'raaic, bont gekleurde kevers, welke op blocncn, inflorcscenties,

geveld hout en boomstammen leven, waar zij met grootc bchendigltcid andere insecten en hunne larven

najagen; enkelen leven op aas, ougelooide huiden, al'geknaagde beenderen en naar het schijnt zclls iu

drogen mest. — De larven zijn lang gestrekt, grootendeels vleezig, eenigszins dorso-vcntraal gccom|)ri-

meerd. Kop hoornachtig, bovenop vlak, aan weerszijden met 5 ocelleu (eene voorste rij van 3,cenc

achterste rij van 2 occllcn), benevens zeer kleine, onmiddellijk hoven de inplanting der voorkaken, 2-ledigc

sprieten. Voorkaken krachtig en scherp, met sikkclvormig gebogen to]). Achtcrkaken met de kin

vergroeid. Kaaktasters 3-, liptasters 2-lcdig. Lichaam uit 12 segmenten bestaande; proihorax met een

hoornacluig tcrgiet, meso- en metathorax met een paar hoornplekken; het laatste ahdominaal-scgmcnt

hüornachtig en gevorkt. Anus kegelvormig, als naschnivcr. Pooten vrij kort, met een enkelen klauw. De
larven van Clerus, Tlianasimus en Trichodes zijn rozcnrood, met enkele haren bezet; van

andere genera geelwit of zelfs dof violetachtig. Zij leven, evenals de imagines, van levende (irooi,

vooral van hout- en schorskevers en hare larven, of wel van aas en ander dierlijk afval. De larven

van Trichodes leven in de nesten van muurhijen of in bijenkorven.

Overzicht der Sub-Faniilien en Ti-ibus.

1 Ilalssclüld aan de zijden zonder scherpen randkant of randlijn. Achterlijf met 6 sterniien.

1. Sub-Fam. CLliRlNAU 2

llalsschild met scherpkantig gerande zijden. Het eerste achiertarseu-lid klein, doch meestal van

hoven duidelijk zichtbaar; het 4e lid zeer klein II. Sub-Fam. CORYNETINAE 3

2 Halsschild aan de basis zeer lijn gerand, daarvoor zonder breedeu, diepen dwarsindruk. Achter-

tarscn duidelijk 5-lcdig; het ie lid groot, het 4e goed ont.vikkcld. Klauwen aan de basis

en aan den top met een tand C^'g- ^^ 'O ' Tillini.

llalsschild voor de basis met een brceden, diepen, op den bodem van ecnc meer of minder

gladde insnoering voorziencn, dwarsindrnk, welke aan de zijden meer naar voren gcriclu is.

Achtcrtarsen schijnbaar 4-ledig, daar het ie lid zeer klein is en door het 2e grooiendeels

bedekt wordt (Fig. 8rt 1) IL Clerini.

3 Achterlijf met 6 sterniten. Sprieten met zeer lange, 3-ledige knots, wier Icedjes geheel zijdelir.gs

a;uieengevoegd, de eerste twee naar binnen /aagvorinig verbreed zijn, terwijl het eindlid

eivormig, toegespitst is 2). llalsschild aan de basis gerand. Lichaam lang, cylindervorniig.

111. EnopLni.

Achterlijf met 5 sterniten. Sprieten met gewone, 3-ledigc knots, wier Icedjes naar builen

iets, naar binnen sterker verbreed zijn. llalsschihl aan de basis al of niet lijn gerand. Dek-

schilden zelden met parallele zijden, meestal een weinig naar achteren al'geroud-verhreed.

Kleine soorten IV. Corynotini.

1) Itij hi-l (.'.iiiis Prusy 111 II 11 s r.iislolii uil Sriirp;il vrrliM.iu-ii di- diji-ii ceili^ grui?f UT ü|iiirniiil^' van ili- sclii'iit'il.

•1) Hii lii'l liift in inih pi-hii'd vourkoint-ndi' (ïi-nil.s Knuiiliuni I,;ilr. is de li-k-digL- sprn-'tknul.s hllili-iipcwüoii lanj;, naar ItliinPn

Koiaagd ; elk der leedjes is langer dan hel -e Itil 8e spriellid Ie iaiueii.
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1. Sub-l''amilic CI.l'.RINAK.

I. TlibllS 'l'l L I. 1 N 1.

Ikvai slcclus het genus '• Tillus.

II. Trilius Cl. E II INI.

1 l,i|i- Lil kiKikinsicfi met gro.n bijlviinnig cimllid. Sprieten hmg en shink, n.iiir hel iiiieuule

geleicieliik knotsvurmig verbreed. Oogen groot, nii|uiilencl en meestal grol gelaeetlecnl.

bckseliiiilen inct minstens tot over bet' mitUieii reikeniie .stip|iclrijen. Voorkakeii met gewoon

uiieiiulc. Lichaam smal en lang gestrekt - OpilO O
Alleen lie liptastcrs met bijlvormig eimllici , ilc kaakiasiers slank, (logen niet ol' slechts weinig

uitpnilciui, lijn gct'acetteera. Voorkaken met 2- of ;,-t:indig uiteinde 2

2 Sprieten geleiileliik naar het uiteinde verbreed, ol' met gewone, los gelede, .l-'edigc knots.

Dekschi'lden van achteren altijd met eene verdiepte naadstreep. Voorkaken met 2-laiulig

uiteinde. Dekschilden met viltig beliaarde dwarsbandeu 3

Sprieten met groote, breedc, omgckeerd-kegelvorinigc, .ï-ledige knots, wier leedjes dicht aan-

eengevocgd en geleidelijk verbreed zijn, liet cindlid at'gekuot en aan cene zijde kort uitge-

trokken. Dekscliildeii ook van acliieren zonder verdiepte naadstreep. Voorkaken met :5-tandig

uiteinde. Lichaam vreer of minder lang behaard. Dekschilden bij de iiiheemsclie soorten rood,

met staalblauwe dwarsbandeu 5- Trichoaes.

3 Oogen vlak, geheel naar voren gericht, op het voorhonld dicht bijcenstaande . . .
(Clerus.)

Oogen rondachtig, aan de zijden van den kop, ver van elkaar, geplaatst; het voorlioofd

ttisschen de oogen veel breeder dan de doorsnede der oogen 4

4 De voorlaatste tarslccdjes diep lobbig uitgesneden. Aclitertarsen in beide seksen gelijk. Dek-

schilden slechts van voren, op ecu rooden grond, met duidelijke stippclrijen; met dot'zwarte,

en witaclnige, viltige dwarsbandeu ;?• Thanasimus.

De voorlaatste tarsleedjes niet lobbig uitgesneden. Aclitertarsen bij het ^ sterk verdiki. Dek-

schilden met lijne, nagenoeg tot aan bet uiteinde reikende, geleidelijk uitgevvischtc stippel-

rijen; glanzig, zonder zwarte viltige liaudeii 4- AUonyx.

II. Sub-Familie CORYNK'l'INAE.

in. Tribus Enuplini.

Bevat slechts het genus (Orthopleura.)

IV. Tribus Corvnetini.

1 Kop met de oogen zoo breed als het halsschild. Halsscliild aan de basis duidelijk iiigesuiicrd

en gerand. Dekschilden om het schildje lijn gerand, achter de basis met een dnidelijkcn

dwarsindruk. Sprietknots los geleed, de leedjes nagenoeg even lang. Eindlid der kaaktasters

breed algcknot '.
. . .\ . . . 6. Corynetes.

Kop met de oogen smaller dan het halsschild. Halsschild voor de basis zelden duidelijk inge-

suoerd. Dekschilden meestal zonder dwarsindruk achter de basis; aan de basis en om het

schildje niet gerand -

2 Kop zonder groefjes. Het ae sprietlid smaller dan het ie. Halsschild lijn bcstippeld, aan de

zijden zonder gladde ruimte. Dekschilden zonder scutellair-streep. Klauwen met ecu basaaltand. 3

Kop met groefjes. Halsschild met uitstekende hoeken, grol' bestippcid, aan de zijden eenigszins

vlak uitgebreid en glad. Dekschilden met tot het uiteinde reikende stippeltijen en afgekorte

scutellair-streep. Sprieten kort en lijn, den aehterraud van liet lialsscliild nauwelijks bereikend;

de knots smal, 3-ledig; de twee woriel-leedjes nagenoeg even groot. Klauwen gewoon.
8. Laricobius.

1) Bil *''''l :'="> *•!'''" "" Miaiiii^i Illll^ \.T«;tnl t;i-iiii^ 1 !i ;Mi ;i t i n . 1 . r u ^ lil rn.l(rii>| S|iiri..l;i /.ipi de ein(liiTrlj.'s

iI.'t k;i;ik- '11 li|j|;i,-.t.T> gi'lijk, dm 11 nic'l bijlv.jniiip , iiia.ir ,'.!iiiK>niis ciruiul iii.-l alB.-kiiijUf ii 1"|>. S|irirl.'n ..iiipMiii» Mic.cr-

vuriDiK. 'ii'n :J grouter.' eiiidlpi'd|p», OuRfli puA pi'lini-Ueprd , v;in vnrrii u-l> imf.'rr;iild Diji'ii \ nj dik i-n l>lli}.'^7,iIl^ »]>p--

lila/-.-ii HuTlur liidiourl eene iiiperinalen bi] iiii» in Javak.dlie , «elke dr.ur A ia eu ie r u ^ 1 ii = . i c u I a I u n aaii}:etasl »;is
,

aalipeliulVeii suurl T. Biiquelii l.elelir- Deie i> Relieel kaslaiijeiuud „I ku| Iial>sihild iels d.inkerder, lu.'l iel» In Imre

.sprieten en poulen ; de liDVeiiïijde lijn peelaelilip le-liaard ; kup en hals.eliild vnl diclil en lanndiik lijn-, de dekMliilden

prover he>lip|.eld; lialsseliild en nuk de dekjetiilden elk me n undiepen lanpsindrnk over liel midden I-enple .'i i Il<-

larie en pup weidi-n evenren* duur Lefchrr lieselifven. l)i-ie suurl maakt unpelwijteld jaehl op de aan kulüeliuuni-n stliade-

lljLi: A raeui: e^u^.
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3 HalsscliiUi aan de basis gerand. Sprietknots breed, omgcUccrd-ciroiui ; liet eindlid roiulaclitig

en liet breedst, zoo lang als de vouralgaande twee Icedjes te zaïncn. Eindlid der kaaktastcrs

cylindcrvurmig. l)ek>ehilden diclit en duidelijk bestippeld, met meer of minder sterke, ge-

wiionlijk algekorte stippelrijen 7- Nocrobia

llalsseliild aan de basis niet gerand. Sprietknots slank , zwak algesclieidcn. Dekscbilden vers|)rcid

bestippeld, zonder of niet spaarzatne, nauwelijks opvallende, lijnere grondbcstippeling.

(Opctiopalpns.)

I. .Sub-Familie CLERINAK.

1. Tribus T 11. 1. I N 1.

1. Tillus Üliv.

Sprieten van af het 3<^ , A,e of de lid ,i;ezaa,i;d of ^i;ekamd. Oo:^en aan de binnenzijde

uitg^erand, dicht nabij den voorrand va7i het halsschild geplaatst ^ daardoor de slapen

kort. Bovenlip groot en breeds van voren afgerond. Voorkaken met 2-tandigen top.

Achterkaken met twee bcwimperde lobben. Kaaktasters ^-Icdig, het eindlid lang gestrekt,

geleidelijk toegespitst. Eindlid der yledige liptastcrs sterk bijlvormig. Kin breed. Tong

'vliezig, van voren eenigszins uitgerand, langs den rand betvimperd. Ilalsschild ecnigs-

zins 'cylindervormig , naar de basis versmald; aan de zijden zonder randkant of randlijn ;

aan de basis zeer fijn gerand, daarvoor zonder breeden, diepen d-ivarsindruk. Dek-

schilden breeder dan het halsschild, metparallele zijden of achter het midden iets verbreed

;

minstens aan de basis met regelmatige stippelrijen , zeldzamer onregelmatig bestippeld i V

Achterlijf ?net 6 sterniten. Alle tarsen duidelijk ^- ledig; de eerste 4 leedjes op de

onderzijde zolig ; het ie lid der achtertarsen groot, het 4e goed ontwikkeld. Klauwen

aan de basis en aan den top met een tand {Fig. 86 //).

De soorten leven op bloemen en versch geveld hout, soms ook in huizen. De larve

en pop viUi T. elongatus en unifasciatus zijn door Perris beschreven.

Van de 4 Europcesche soorten komen i in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

De stippelrijen der dekscliildeii reiken tot aan het uiteinde, olsclioou zij geleidelijk lijner worden ;

zij worden door den gelen dwarsband, wanneer deze voorliaiuicn is, niet onderbroken. Sprieten

van at" liet 3c lid gezaagd. llalsseliild duidelijk langer dan breed, naar acliteren matig ver-

smald; liet smalste gedeelte ongeveer op ; der lengte gelegen. Dckscliilden veel breeder dan

liet lialsscliild, bij bet ï naar het uiteinde meer verbreed dan bij het $. Zwart, lijn en

tamelijk lang, zwart behaard; halssehild bij bet $ zwart 2), bij het $ rood. Dekseliilden

geheel zwart, zelden met twee geelwitte vlekken Q\h. e. 'bimaculatus Donov.), nog zeld-

zamer zijn deze vlekken met de schouders door eene geelwitte streep verbonden (ab. c.

liyaHims Sc). Lengte 7—9 mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam iii huizen en op oude beuken-

eii eikenstammen , ook op wilgen , vooral in de oostelijke provineiün ; April— Sept. De ab. c.

himacuhilas in de Belgische prov. Limburg bij Ridderboru (Lanaekeii); de ab. c. hyiühws

bij Valkenburg ..."
(.(? ambulans F., S rnlicollis llerbst") 1. elongatus L.

De stippelrijen der dekseliilden reiken over de roode basis tot aan den geelwiiten dwarsband

achter het midden (S.ib-gen. Tilloidea Casteln.). Sprieten van af het 4c lid gezaagd. Halsschild

nauwelijks langer dan breed, naar achteren sterk versmald; het smalste gedeelte nabij de

basis. Dekschildeu slechts iets breeder dan het halsschild; met zeer grove stippelrijeii, het

uiteinde wit behaard. Overigens zwart, met opgerichte, vrij lange, zwarte beharing. Zeer

zelden reikt de roode basaalband tot aan den gcelwitteii dwarsband (ab. c. trkolur Spin.).

Lengte 5J—7 mm. Op versch afgezaagde dciinenstronken en 's winters acliter de schors van

paalwerk; zij zou ook op bloeiende il i bes rubruin waargciio;iien zijn. De larven zouden

o. a. in den wijnstok leven. Niet iulandsch. In llelgic bij Huy, in de Rijnprov. bij Llberleld:

verbreid in Westlalen, ook bij llanilnirg. Ik zag een Belgisch ex. uil de coll. H'e.imael.

Cu 11 i la SC ia t u s F.)

1) Ilij T. iiallidi piMin i.s Bii-U uil TraiivNvlvauil'.

i\ In ili-ii Caucasus küinen iiianDetje^ voor, bij wi;lkK de basi> vati liet lialSscIiild rüod is.
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II. 'l'ribus Clicuini.

2. Opilo i.atreillL' {Vi'^. 8(5 1).

Spriclen lang cii slank, naar het uiteinde xe/c'ifelijk knotsvormi}; 7'crbreed : het

eindlid lang eivormig of aan den top scheef afgesneden. Oogen xroot ,
uitpuilend en

meestal .i^rof ^efaeeiteerd. Bovenlip breed, van voren uit^erand. Voorkaken met gewoon

uiteinde. Aehterkaken met twee aan het uiteinde behaarde lobben. Tong Tan voren uit-

gerand. Kaak en liptasters met groot bijlvormig eindlid. Halsschild ccnigsziits cylinder-

'vormig, naar de basis versmald; zonder kantigcn zijrand ; vóór de basis tnct een breeden,

diepen dwarsindruk , welke aan de zijden meer naar voren gericht is. Dekschilden met

minstens tot over het midden reikende stippelrijen. Tarsen schijnbaar i\-ledig , daar het

\e lid mocielijk zichtbaar en verborgen is; de volgende 3 lecdjes lobvormig-vcrbreed.

Lichaam smal en lang gestrekt.

Be soorten van dit genus zijn nachtdieren , die in pakhuizen en woningen ,
ook

wel achter boomschors verborgen leven. De larven leven in paalwerk, /'alken en doode

eiken, waar zij, naar het schijnt, Jacht maken op A n o b i id e n. — De larve van O.mollis

is door Waterhouse , Westwood en Perris, de pop nog door Perris ; de larve van

domcsticus door Sturm , Chapuis & Candèze en Docbner en de pop door Letzner

:

de larve van pallidus door Perris beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en i of 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 llalssciükl iliclit bestippeld, grootcndccls mat, aan u-curszijilcii , vóór liet niiddcii , inct ccnc

onbestippclde pleU ot' buil. Pootcn geel, het uitciiidc der dijen donkerder :

Halsscbild op bet midden spaarzaam bestippeld, glanzig. Ucksciülden met achter het tniddcn

geleidelijk nitgewisclitc, lijne stippclrijen, de binnenste reeds in liet midden onduidelijk; de

naadboek niet toegespitst. Pootcn eenkleiirig geel. Lichaam ecnkleiirig roodgeel, hoogstens

de dekschilden achter het midden aan den na'ad niet ccnc gemeenschappelijke, bcrookte vlek.

Halsscbild zonder middcngroct'. Lengte 8— oj mm. Deze soort zon op Conirercn voor-

komen. Niet inlandseh. Zij zon in België bij Groencmlael (coll. «VM^a*-/) gevangen zijn; ook

bij llambiM-g (pallidns Oliv.)

2 Dekschilden tot aan eene tojivlek met krachtige stip|)elrijen; geen der tiisscheiiriiimten is kiel-

vormig verheven; de naadhock iets toegespitst; de randkant niet zwartaclitig; de beide

zijstrepcn van de basis tot aan bet uiteinde duidelijk en ^tcrk bestippeld ,;

Dekschilden achter bet midden met geleidelijk uitgewischte stippelrijen; de naadhock afgerond ;

ile randkant zwartachtig; de beide zijstrepen verward bestippeld; de 7e tusschcnruimtc (aan

de zijden) lijn kielvormig verheven i). Sprieten en pootcn okcrgeel, de schenen iets don-

kerder, de tophcU't der dijen zwartbruin; dekschilden bruinzwart, eene lange, schuine, uit

eenige langsvlckjes bestaande sclioudcrvlek , een dvvarsband in het midden en eene topvlck

okcrgeel. Halsscbild iets langer dan bij domesticus, van achteren iets langer inge-

snoevd; op het midden ingedrukt. Lichaam overal met zachte, iels wollige, grijze beharing

en bovendien met langere afstaande baren. Onderzijde roodgeel. Lengte SJ- 12 mm. In

luiizen, zeer zeldzaam. Steenwijk, Cuijk en St. Pictcr bij Maastriclit. In België bij Leuven.
::. mollts L.

3 Dekschilden brnin , eene groote (niet in afzonderlijke vlekjes opgeloste) sclioudcrvlek , eene

topvlck en een dwarsband in het midden okcrgeel; de tusschenruinnen brecder dan-, of zoo

breed als de stippelrijen zelf; de stippels niet bijz<nider dicht opeengedrongen. Lichaam

overigens bruin. Lengte 6— 11 mm. Gemeen in woningen, pakhuizen, tuinhuisjes enz.; de

larve in balken i. domesticus St.

Dekschilden okergeel ; een brcede dwarsband nabij het uiteinde donkerbruin; de stippelrijen tot

aan de topvlck even sterk blijvend, uit zeer grove, groote, vierhoekige, dicht o|ieenge-

drongcn stipjiels bestaande; de tnsschenriiimten, behalve de tweede van af den naad, smaller

dan de stippelrijen zelf. Overigens aan domesticus verwant en wellicht daarvan een ras.

Lengte yj inm. Niet inlandseh. In havensteden aK Roucn en Marseille; wellicht ook in

Duitschland - .... (ge r man u s Chevrol.)

1) Bij cetKt var. acfuttlts Iteiu. uil lïosnir- U di- 7l' luiatlieiiruiiulr, aU de ainltri'ii, vlak.
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Clerus GeoiTr.

(Psu u d "clcrops üuv.)

Sprieten geleidelijk naar lul uileinde verbreed, mei onduidelijke
,
^-ledige, losse

knols. Oogen vlak, geheel naar voren gcrichl, op het voorhoofd dicht bijeoistaande

;

/'/" gefacetteerd en zeer diep uilgerand. Bovenlip uitgcrand. Voorkaken met 2-tandig
uiteinde. Achterkaken met twee bewimperde lobben en ^-ledige, draadvormigc tasters.

Km als eene smalle dwarslijst. Tong tweelobbig. Liptasters naar verhouding groot

,

yledig; het eindlid zeer groot , bijlvormig. JJalsschild eenigszins hartvormig , aan de
basis sterk ingesnoerd , vóór het midden met een dwarsindruk. Dekschilden van achteren
met eene verdiepte naadstreep ; met tvit viltig behaarde en zwarte ,Jluweclachtige dwars-
Imnden ; de tusschenruimten der stippelrijen van voren, op rooden grond, bultig gekorreld.
Kop en halsschild geheel z'wart. Het \e tarslid klein, gedeeltelijk in de scheen verborgen,
de volgende drie lobvormig verbreed. Klauwen met een basaaltand.

Van de 2 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, het aclucrlijt' rood; de roodc basis der deUscliildcn, welke noch scherp, noch regelmatig
begrensd is, hoogstens i der lengte innemend; de witte brcede dwarsband achter het midden
bochtig; aan de basis van den llnweelzwartcn middenband met een, aan weerszijden in 't midden
onderbroken, wit behaarden, smallercn dwarsband; veelal ook de uiterste top wit beliaard.
Schoiiderlniil en pooten zwart. P_vgidinni bij het $ stomp afgerond, propygidiuni aan den
topnuid zeer llanw iiitgcrand. Lengte loj— 13 mm. Op loi}riioiii, meestal in gezelschap van
Apaie ca pn ei na op welker larven zij, naar het scliijnt, jacht maakt. Niet inlandscli. Zij zou
in de Rijnprov. bij Creleld voorkomen. De larve is door Pcrris beschreven.

(tn 11 1 i 1 1 a r i « s 1".)

3. Thanasiiiias Du val.

Dit genus hetwelk zeer verwant is aan Clerus, onderscheidt zich doordat de
rondachtige oogen aan de zijden van den kop ver van elkaar geplaatst staan ; het voor-

hoofd tusschen de oogen veel breeder dan de doorsnede der oogen. Sprieten hoogstens met
los gelede, veelal met onduidelijke

,
^ledige ktwts. Kaaktasters slank. Halsschild aan de

basis dieper ingedrukt. Dekschilden slechts van voren , op een rooden grond , met dui-

delijke stippelrijen ; met zwarte en witachtige viltbanden uit neerliggende Jijne haren
bestaande, Halsschild rood, van voren zwart. De voorlaatste tarsleedjes diep lobbig

uitgesneden. Achtertarsen in beide seksen gelijk. Klauwen aan de basis breed getand.
De fraaie, bont gekleurde kevers leven, met hare larven, van Scolytiden en zijn

derhalve nuttig. De metamorphose geschiedt in het najaar. — De larve enpop van Th.

fo r m ie a r i u s zijn door Ratzehurg en Perris, de larve nog door Swammerdam en Jirichson

en de pop door Ratzeburg ; de larve en pop vati rufipes door Xambcu beschreven.

Van de 2 Fjiropeesche soorten komen i in Nederland en 1 in het aangrenzend
gebied voor.

Onderzijde geheel rood. Sprieten grootcndcels-, de pooten meestal gelieel zwart, de tarsen

roodbruin; zeer zelden de pooten gelieel ol' gedeeltelijk ro(jd (ab. c. 'laclipci Reitt.). De
voorste, witte dwarsband, welke smaller is dan de aciiterstc, is ook van voren zwart ge-

zoomd 1); bij ab. c. 'brevkiiUis Spinola is de voorste witte dwarsband zoo breed als de
achterste. De ttissclienruimtcn der stippelrijen aan de basis, op rooden grond, korrelig en
nauwelijks zoo breed als de stippels der rijen, liij eene ab. c. 'semifasciiUii.': Fleischer is de
roodc dwarsband aan de basis der deksdiilden smaller en de voorste witte dwarsband slechts

aan de zijden aangeduid, terwijl het tegen het schildje gelegen gedeelte ontbreekt. Lengte

7 yi mm. Gemeen door het geheele land, vooral op versch gevelde dennenstammen, waar
zij snel rondloopt en jacht maakt op M y e 1 o p h i 1 u s pin i pe rd a (de „dennenscbeerder") en
hare larven; de rozenroode larven leven in de gangen der genoemde Scolytiden. De
kevers overwinteren achter schors en loopen reeds in het eerste voorjaar op de stammen rond.

1 . formicarius L.

I) Bij ri-ii •'iPiiijihiitr uit ül-ii H:i»p ia van (li-/.(-ii zwarten zduiii 11:111 di'ii vuurratid van drii vooralen, HUtcii (Iwarsliaiid alitlila

icl& nabtj den naad en ieu aan den zijrand aangeduid.
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Mcso- en inetathorax zwart, protliorax en Iniik nnid. Sprieten en pooten meer nriniiuier niod.

De liasis der ilekscliilden lircedcr roi>d gevlekt dan bij l'o r ni ica riii s, de stippelrijen aldaar

minder gri)!'; de middelste tusschcnruiinten ongeveer /do lireed als de stippels der rijen,

zwak rimpelig. Van deze sonrt zijn twee rassen liekend, van welke bij bet eene de voorste

witte dwarsband op een roodeii grond staat en van voren niet zwart gezoomd is; bij liet

type zijn sprieten en pootcn geelrood of rood; bij ab. c. aiistriaciis Reilt, sprieten en

pooten "gedeeltelijk zwart. liij bet andere ras staat de voorste witte dwarsband op een zwart

veld en is ook van voren zwart gezoomd; de pooien geheel ot' gedeeltelijk donker;

halssebild rood, van voren zwart Qvar. j'aiiuridis Zeti.)i). Lengte (t - mm. Niet inlandsch.

liet type in de onivtreken van Hamburg. De variëteiten oriclenr-aberraties niet in ons gebied.

(r n l'i pes liralnn.)

4 Allonyx Duval.

Dit ^cnus onderscheidt zich van Thanasimus, doordat de glanzi^^c dckschildcti

geen zwarte, vi/tige banden vertootsen en de fijne stippelrijen nagenoeg tot aan het

uiteinde reiken en geleidelijk iiitgewischt zijn; ook zijn de voorlaatste larsleedjes niet

lobbig uitgesneden en de achtertarsen bij het i sterk verdikt. Sprieten met 3 weinig

grootere eindleedjes. Oogen rond, bijna niet uitgcrand, aan de zijden van den kop ,
ver

van elkaar afstaande Dekschilden naar het uiteinde met duidelijke naadstreep Klauwen

aan de basis nau-welijks i'erbreed.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart, glanzig; mond, sprietwnrtel en dijbasis, de tarsen , alsook liet balssfliild rood; soms

de sprieten en pooten geheel geel , de kop van voren rood. Dekschilden elk met twee lilcek-

gelc dwarsvlekken, van welke de eene vóór bet midden, de ander nabij het uiteinde gelegen

is. Ivop, balsscbilci en basis der dekschilden spaarzaam, lang, afstaande-, de rest der dek-

scbilden korter en meer neergebogen, zwart bebaard. Lengte 4-4; mm Op levende deinien-

stammen, waar zij, evenals hare larve, volgens Flfischer, jacht maakt op de jonge larven

van bet II e m i p t eren-genus Aradiis. 0|) zonnige, vooral op zeer warme dagen, voor

een onweder, loopen zij snel tegen de stammen rond, Mei tot einde juni. Zij komt nimmer

op gevelde stammen voor. De larve is door Perri.f besclirevcn. Bij Middelburg en r.undc

(Maastricht). In lielgie bij Urussel, Luik, Augleur, lingis en Riddcrliorn; in de Rijiiprov.

bij Aken, Creleld en Düsseldorf i. quadrimaculatus Schall.

5. Trichodes Herbst.

Sprieten vrij kort, met groote , breede , omgekeerd-kegelvormige
,
yledige knots,

wier Icedjes dicht aaneetigevoegd en geleidelijk verbreed zijn ; het eindlid a/geknot en

aan eene zijde kort uitgetrokken. Bovenlip uitgerand. Voorkaken met ytandig uiteinde.

Achterkakcn met t7vee gebaarde lobben. Kaaktasters slank, het eindlid aan den top iets

verbreed en meer of minder duidelijk afgeknot. Liptasters met bijlvormig eindlid. Kin
smal. Tong naar voren verbreed en uitgerand. Oogen niet of slechts iccinig uitpuilend,

fijn gcfacetteerd. Halsschild naar achteren versmald, aan de basis met eene diepe dwarsgrocf

;

nabij den voorrand meer of minder in de breedte ingedrukt. Dekschilden ook aan het

uiteinde zonder verdiepte naadstreep ; rood of geel , met staalblamce
,
groene of zivarte

dwarsbanden of vlekken; of 'wel blau7ü of groen , met gele of roode banden ofvlekken.

Lichaam meer of minder lang behaard. Het \e tarslid, van boven gezien, weinig zicht-

baar ; de volgende 3 leedjes op de onderzijde gelobd. Klamven gewoon. J)e mannetjes

van vele soorten bezitten sterk verdikte achterdijen e?i gekromde achterschenen ; bij het

i va/l T. alvear ius bovendien met een sexueel verschil aan het laatste sterniet. -

De fraai gekleurde kevers treft men aan , van af Mei , op allerlei injlorescenties

,

waar zij op andere insecten jacht maken. De roode larven leven in de nesten van muur-
bijen , in bijenkorven, of in de gangen van de larven van houtwespen (Sire.v). — De
larve van T. alvear ius is door Reaumur , Schaeffer , M'estwood en Mulsant: die

z>an apiarius door Swammerdam , I/erbst , Sturm en Assmuss beschreven.

Van de ± 28 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

1) Bij i''-iif v:ir. ni<iru"llis Sfiib uil S[.aiijt' /ijii Iinl^srliild pii [luulin gclirt-l iwail.
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HalsscliiUI van achteren ecnigszins plotseling ingcsnoerd, van voren met een lUiiilelijken lUvars-

indrnU, evenals de kop tamelijk lijn licstippeUi; glanzig. Dekscliildcn verward, groflicstippeUl;

daartnssclicn zeer lijn l)esti|ipcld; scliarlakenrood, niet drie staalblauwe, over den naad duor-
loopende dwarsUanden , van welke de .;e den geheelen tO|) inneemt en de ie zich soms naar
voren tot aan het scliildje richt; bij ab. c. 'sublrifascialus Klug is de voorste dwarsband
in 2 ol" 3 onregelmatige vlekken opgelost, bij ab. c. 'arciialus Klug tot eene gemeenschap-
pelijke iiaadvlek gereduceerd; bij ab. c. 'iiitifascialus Klug ontbieekt de voorste band
geheel, bij ab. c. apicida Klug is de tweede band door den gelen naad onderbroken. Lichaam
overigens staalblauw, de tarsen meer ol' minder roestkleurig. Onderzijde, vooral het achterlijl',

glanzig, grijs bebaard. Hovenzijdc met geringen glans, roodbruinacluig-, op de donkere
banden der dckscliilden zwart, opgericht behaard; de beharing naar achteren korter dan van
voren, als geschoren, liij het $ het 5e stcrniet nitgerand; het 6e lang uitgetrokken, gewoon;
achterdijen iets verdikt. Lengte 9—14 mm. De „hijenwolf". Vooral op Um be 1 1 i Ie re n

en Spiraea's; de larven leven van Jidi tot April in de gangen van houtwespenlarven, in

de nesten van verschillende bijensoorten, doch ook in de korven van de honigbij, waar zij

de larven, poppen en hall' doode, uitgeworpen bijen verslinden; vooral treft men ze aan op
den bodem van onrein gehouden, zwakke koloniën. Verbreid in de provinciën C.eldcrland,

Noord-lirabant en Limburg, o. a. gemeen bij Cuijk. Het ? zou de eieren leggen op de door
bijen bezochte planten, waarbij de jonge larven naarde nesten gedragen worden. 1. apiarius L.

Ilalsschild naar achteren geleidelijk versmald, evenals de kop zeer dicht en grol' bestippeld;
dot'. Dekschilden met cenigszins in rijen geplaatste grove stippels, daartussclien met fijne

bestippcling; scliarlakenrood, de naad en drie daarmede samenhangende dwarsbanden, van
welke de derde nabij het uiteinde gelegen is, staalblauw: de top blijft steeds rood. Lichaam
overigens staalblauw. Onderzijde dicht, lang, grijs, vlokkig-, bovenzijde lang en dicht,
opgericht donker behaard; van achteren bovendien als geschoren; de beliaring is langer en
meer opvallend dan bij apiarius. liij het g het 5e sterniet diep uitgcrand; het 6e breed,
halfcirkelvormig nitgerand, de zijstid;ken tangvorniig; achterdijen slechts iets verdikt. Lengte
10— 15 min. Eveneens op UmbcUileren en Sjiiraea's; de larven in de nesten van
verschillende bijensoorten (üsmia en Megachile). Verbreid in de provinciën Gelderland,
Noord-lirabant, Utrecht en Limburg, o. a. niet zeldzaam bij lircda . . . . i. alvearius F.

II. Sub-Familie CORYNETINAE.

IIL Tribus ünoplini.

OrlliO|»leurii Spiruila.

(Der m e s t o i d e s Schall'er")

Sprieten met zeer tanxc
,
^-Icdi^e kiwts , wier leeiljcs geheel zijdelin;^s aanee?iga'oe^i;d

,

de eerste twee naar binnen zaagTormix 7'crbreed zijn , terwijl het cindlid eivormig; toe-

,i;espitst is. Kop zoo breed als het halsschild. Halsschild iets breeder dan lang, slechts

weinig smaller dan de dekschilde/i. BoTcnlip slechts weinig uitstekend , van voren Jlamv
nitgerand. Voorkaken aan den top t7üectandig. Achtcrkaken t7veelobbig , de binnenlob
klein. Kaak- en liptasters draadvormig , het eindlid afgeknot. Halsschild aan de zijden

en aan de basis duidelijk gerand. Dekschilden met fijnen basaalkant , 'welke het schildje

omvat. Achterlijf met 6 sterniten. JJet 4e tarsltd klein , het 2e en y op de onderzijde

gelobd. Klamiien aan de binnenzijde met een groeten, brceden tand. Lichaam cylindervormig.

De cenige Europeeschc soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, met opgerichte zwarte beharing; op liet halsschild soms geelachtig behaard. Halsschild

en achterlijf rood, dekschilden staalblauw, sprietwortel en tarsen roodgeel. Halsschild fijn en
spaarzaam bestippeld; dekschilden dicht en lijn bestippeld, van voren met al'gekortc, grove
stippelrijen. Lengte 7— 8 mm. Op eikenhout. Niet inlandsch. Zij zou bij Uüsseldorf gevangen
zijn (sangui n icollis F.)

IV. 'FrillUS CoRVNETlNI.

6. Corynetes Heibst.

(C o r y n e t o p s Duval)

Kop met de oogen zoo In-eed als het halsschild. Sprietknots los geleed, de leedjes

nagenoeg even lang, naar buiten iets, naar binnen sterker verbreed. Bovenlip diep
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uitgerand. Voorkaken achter den top met een klein tandje. Achterkaken met tivee beivim-

pcrde lobben. Kaaktasters draadvormig
,
^-ledig. Kin smal

,
perkamcntachti;.^. 7'on}; kort

,

van voren uitgerand. Lipiasters draadvormig, yledig; het eindlid der heide tasterparen

breed afgeknot. llalsschild smaller dan de dckschilden , in het midden verbreed ; aan de

basis duidelijk- , nabij den voorrand veelal onduidelijk ingesnoerd ; aan de zijden Jijn

gerand. Dekschilden om het schildje fijn gerand , achter de basis met een diiidelijken

dwarsindruk. Achterlijf 7net 5 sternitcn. Tarscn schijnbaar ^-ledig , daar het zeer kleine

4(' lid in het tweelobbige 3^ opgenomen is. Klauwen tatnelijk slank , met een basaattaiid.

Van de 3 F.uropeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Kriiai staalblainv, glanzig; liji; en spaarzaam zwart licliaaril. Sprieten geheel ildiikcr, hij iiit-

Zünclcring enkele tier initltlelsie Icetijes iets rdoillirtiinaelitig; tarseii soms ccnigszins rinHlliruin-

aclitig. Halsschiltl iets langer lian lirecd, met sclierpe acliter- en sti)nipc vtiorlioeken; vcrsprciil,

aan de zijden iets dicluer liestipiiekl. Dekschilden met regelmatige rijen, lijne, langwerpige

stippels, welke tot ver achter het midden reiken; die langs den zijrand eenigszins verward

;

in de tiisscheiiniinucn niet of zeer onduidelijk hestippcld. liij var. *rujkornis Sr. i) de stip-

pelrijen langs den zijrand der dekschilden even zoo regelmatig als de overigen; de kleur,

vooral der dckschilden, meer viiilctblanw; het eerste lid en de knots der roodacluigc sprieten

donker; de bestippeling der zijden van het halsscliild veel dichter, ook de stippels der

langsrijen op de dekschilden dieper en dichter opeenstaande; tarscn lichter of donkerder

rood. Lengte 3—5^ mm. Zeer gemeen in woningen, pakhuizen, tegen hekken , muren en ook

wel op bloemen. De var. rujicnrnis St. in Westlalen. Zij ontwikkelen zich uit dierlijken

afval als: beenderen, huiden enz.; ook met de larven in lijmtabrieken. De larve en pop

zijn door Ciirti.t , de larve van var. rujiconil^- is door I'erri.s beschreven, i. coeruleus de G.

7 Necrobia Latreille.

Dit genus is zeer verwant aan Co ry net es, doch is de kop met de oogen smaller

dan het halsschild Dekschilden aan de basis otn het schildje niet gerand , matig dicht

en duidelijk bestippeld , met meer of tuinder sterke, veelal cifgekorte, stippelrijen ; achter

de basis nagenoeg zonder dwarsindruk. Sprietknots breed, omgekeerd eirond ; het eindlid

rondachtig en het breedst, zoo lang als de voorafgaande twee leedjes te zamen. llals-

schild aan de zijden en de basis gerand, doch niet aan de basis duidelijk ingesnoerd.

De soorten van dit genus leven van dierlijke stoffen ; men treft ze aan, met de larven,

vooral op aas , ongelooide huiden , hoornen , ingedroogde vleeschdeelen van beenderen

,

soms langs de stranden op doode visch en in lijmfabrieken. De larve van N. rufi-
collis is door Heeger , IVestwood en Perris , de pop door Heeger : de larve van
rufipes door Riley beschreven.

Van de 6 Europeesche soorten komen 4 in Nederland voor.

1 Lichtrood; sprieten en buik zwart, kop bronzig-grocn; dekschilden, behalve een naar de zijden

verbreedc basaalhand, donkerblauw of groenacluig. llalsschild breeder dan lang, met
afgeronde zijden, stompe achter- en afgeronde voorhoeken; lijn bestippeld, met meer of

r.iinder duidelijke, onbcstippelde, smalle middenstrook. Dekschilden naar achteren iets ver-

breed, matig dicht en lijn bestippeld; met duidelijke, regelmatige, doch weinig grove sti|i-

pelrijen, die naar het uiteinde gewoonlijk zwakker worden; met lijne, half neerliggende,

rossige en zwarte, opgerichte beharing. Lengte 4— 5J mm. Verbreid op gedroogde huiden,
in beendermagazijnen en ook langs de stranden op doode visch 1. ruficollis F.

liovenzijde blauw of groen 1

2 Sprieten en pooten zwart. Eindlid der sprietknots niet uitgerand. Dckschilden fijn neerliggend

en verspreid, opgericht, zwart behaard; met krachtige, naar liet uiteinde geleidelijk verdwij-

nende stippelrijen; de tusschenruimten bestippeld en liwarsrimpclig. Donkerblauw, glanzig;

lijn zwart bebaard, llalsschild ongeveer zoo breed als lang; behalve over eene smalle midden-
strook

, dicht, aan de zijden rimpelig, bestippeld; met scherp uitstekende achterhoeken.

Lengte 3;—4J mm. In de Scheveningschc duinen aan verdroogde visch en op een dooden
egel. Mei; ook bij Arnhem 1. violacea L. 2)

1) hciUir vcrweriil, m. i, Ifn uiirpirlilc, C. ruficoriiis Si. ï.oowpI ;iIs sumt . aUuok ;ils variëteit. Ken aanUil .-xciiiplariii tul

versehilleiidc streken buiten Nederland heantwoürdeii volkuineii aan de liesrlinjving. Itij ('.. |ni s i 1 1 n s KIn;;, welke duur
Sfiitttti, volgens tiet vermoeden van lii'ütcr, voor rnlieoiiiis St. is aan^e/ien, is liet ie sjn-ietlid {;eet, hij vufieoniis
Si. daarenlepen altijd duliker ;;ekleiird.

Ü) l>e inde «delede dieren van Nederlandii \'Ati .SiirUni run V.i//r;j/;<Me/( afgebeelde N ei; r o li i a v i o la e e a iiiuel /ijn Co r v n e t es

eüeruleus.
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Fiiniculus (Ier sprieten meer of niiiulcr, benevens ilt pooten rood. Kindlid der sprietknots

zwak uirgcrand (Snli-gen. Agonolia Muls.) 3

3 Dckseliildcn met lijne, weinig duidelijke, tot iets over het midden reikende, stippelrijcn; boven-

dien diclit en matig fijn bestiiipeld; lijn neerliggend behaard, doch 7ondcr opgerichte,

lange haren; slechts aan de zijden om de schouders met enkele langere haren; kop en

balsschild met duidelijke, opgerichte, langere beharing. Lichaam tamelijk vlak, donkerblauw.

Ilalsschild veel breeder dan lang, alle hoeken afgerond; de bcstippeling weinig dicht, aan de

zijden dichter en rini|)elig. Lengte 4S—6 mm. Met allerlei waren, vooral in havensteden,

ingevoerd, o. a. in ladingen kokosnoten; ook in pakhuizen met huiden en beenderen.

;,. rufipes de G.

Dekschildcn met duidelijker stippelrijen en minder dichte, lijne, neerliggende beharing; boven-

ilien met lange, o|igcrichte ol' naar voren gebogen, zwarte haren. Lichaam smaller en minder

vlak dan bij rul'ipes. Lengte 4!- (i mm. Met de vorige soort, eveneens een cosinopoliet.

4. pilifera Reitt. l)

Opëtiopalpus Spiiiola.

Sprieten met 2>-l^dige , slanke, zwak afgescheiden , knots, wier eerste twee leedjes

weiniji breeder dan lang zijn , het 3^ daareittegen veel langer, eivor7nig en stotnp toege-

spitst. Kop smaller dan hel halsschild F.indlid der kaaktasters priemvormig. Ilalsschild

met afgeronde hoeken , duiJelijken zijrand-kant , doch niet aan de basis gerand. Dek-

schildcn verspreid hestippeld , zonder of met spaarzame , nauwelijks opvallende
, fijne

grondbcstippeling ; zonder neerliggend fijne beharing, doch alleen fijn opstaande behaard.

Van de 4 liuropeesche soorten komt i /;/ het aangrenzend gebied voor.

Kop, balsschild, schildje, sprieten en pooten rood- de sprietknots veelal berookt. Dekschildcn

blauw ot' groen, grol' hestippeld Metasternum en achterlijfdonkcr gekleurd. Lengte 25 — 3 mm.
Niet inlandscli. Iii de omstreken van Hamburg (scuteUaris l'auz.)

8. Liiricobiu.s Rosenhauer.

Sprieten kort en fijn , den achterrand van het halsschild tiamvclijks bereikend ; de

knots smal
,
^-ledig ; de twee wortel-leed/es nagenoeg even groot. Kop met de oogen smaller

dan het halsschild : met drie groefjcs. Bovenlipfiauw uitgcrand. Voorkaken door de bovenlip

bedekt, met scherp gekromden , ztandigen top Achterkaken met twee lange , smalle,

nagenoeg even lange, aan den fijnen top spits omgebogen, lobben; de buitenlob hoorn-

achtig, de binnenlob lederachtig. Kaaktasters \ ledig , draadvormig ; het eindlid cylinder-

vormig , zoo lang als de voorafgaande twee leedjes te zamen. Kin breed, vierhoekig

;

naar voren sterk versmald. Tong van achteren hoornachtig , van voren vliezig en recht

afgeknot , ?net een haarbundel aan iceerszijden in de hoeken. Liptasters yledig, het

eindlid groot, dik-eivormig , met afgestompten top. Ilalsschild breeder dan lang , met

afgeronde zijden ; veel smaller dan de dekschildcn ; met uitstekende hoeken , grof bestippel

d

,

aan de zijden eenigszins vlak uitgebreid en glad. Dekschildcn de helft langer dan te

zamen breed, met tot aan het uiteinde reikende stippelrijen en afgekorte scutellair-streep ;

achter de basis met een dwarsitidruk. Tarsen onduidelijk ^-ledig ; het 4e lid zeer klein,

in het tweclobbige derde verborgen. Klauwen gnooon. ongetand. Lichaam lang^tverpig

eirond , eenigszins gc7velfd.

Van de 2 Europeesche soorten kovit i /// Kederland voor.

Zwart of bruinzwart, kort, afstaande, grauw behaard. Sprieten, schenen (soms alleen de voor-

schenen) en tarsen roesikleurig. Dekschildcn elk met een rooden langsband over het midden;

zelden eenkleurig bruinzwart. Schildje dicht wit bebaard. Onuiigckleiirde exemplaren zijn

bruin, met gelen langsband op de dekschildcn, of wel eenkleurig geelbruin. Halsschild ver-

spreid, grof hestippeld, de zijden in het midden glad. Dekscliilden met regelmatige rijen

grove stippels. Lengte 2— iJ mm. Vooral van juni tot Aug. op Larix; ook welcip

bloeiende dennen en sparren. Eenmaal liij Velp, A|iril. In llelgie bij Angleur, in de Kijn-

prov. bij Crefeld en EIbcrfeld op 1' i n u s stro bus, ook in VVestfalen. De larve is door

r. Ilevdcii beschreven 1. Erichsonii Rosenh.

t) Ki'iii' aiul (li'/c iwcf idortr ij oiiln-kiiKl.-. mi-wmiUi- Miurl. is N, Ki-l<TM'n \ i tlobicil, w.'lki' pt-In-.-! 7.\v:irl t-ii 7Warl l..-liaar.i is.

I'uülen, lusters i-ii spri.-lcri iils lilj riilij.rs (irkli-iird. Ki>v<.|ili|i /.warl. .Spricleii gciculi-lijk iiaiir dn knots vt'rilikl. S. liiidje

slei'lils lK-sti|ip?lü. iiii-l riinpi-Ii|r. Ilekscliildi-ii lijiHT IiÉ'sli|»ppld. bi llaiiibiirp, in pczi-lsrliai» van ruri|M's, aan aas.



T,VTI. Apatidak.

LYll. Fiimilio APATIDAE (Fi<,'. S7V

209

niostrychidnc C;u. Col. I'.iir., v. Ikyil., lUitt., Wcisc iSyi)

'.I

i;i>p meestal :i;ui de oiulcrzijcle van het lialsschild iiiycfilant , ciaardotjr hangend; klein, inet de

..ten, van lioven gezien, niet ziclitliaar, meer ol' minder door het grootc lialsschild Uapvnrmig over-

wetld '(l"ig. Sr) en V'woonlijU tot aan de oogen ilaarin terngtrekbaar (A pa t i d a e h y p oce phal a e);

hil de niet in'ons geliied vertegenwoordigde A pa tidae ji roceplial ae (o. a. de trilnis der Psoi n i) is de

aan de voorzijde van liet halsscliild ingeplant en steekt daardoor vooruit, met de oogeii van hoven

zichtbaar, niet tot aan de oogcn in het lialsschild terngtrekbaar. ---

Sprieten aan de zijden van bet voorhoold ingeplant, in den regel

10-, bij Xylo]iertha 9-ledig; met ;, grootere cindleedjcs, welke

gewoonlijk eene naar biiiiieii gezaagde knots vormen il; hij S t e p li a-

nopacliys is de sprietknots snoervormig en sluiten de Icedjcs nage-

noeg in het midden aaneen. - Voorkaken niet gewoon niteiiide, hetzij

van voren driehoekig toegespitst ol' sterk algcrond, in het midden

van den binnenrand met een klein tandje, ol' wel stomp getand.

Achtcrkaken met twee smalle, vliezige, aan den top gebaarde lobben;

bij 1'soa slechts met eene enkele, penscelvormige lob, welke het 2e

tasterlid overschrijdt, de biiinenlob rudimentair en slechts door een

kleinen haarhundcl aangeduid. — Lichaam meer of minder cyliiider-

vormig, bij de 1'soini eenigszins vlak, het lialsschild hier kusseii-

vormig gewelld, bij de anderen meestal kogelvorniig. - lialsschild meestal zeer sterk gewelfd, vooral

op de voorhelft gekorreld, welke korrels veelal naar voren in tandjes overgaan; hij de Psoi ni zwak

gewelfd, van voren niet getand. — Dekscliilden aan het uiteinde gewoon, meestal echter schuin algeknot

iif afbellend, veelal aldaar afgeplat en soms met tandjes of bultjes bezet. — Dijen tegen de kleine

troehaiucrs scheef aangelegd. Tarscn oiulindelijk 5-ledig, het eerste lid zeer klein, veelal moeielijk

zichtbaar; bij Psoa het rndiinentaire ie lid met het 2e vergroeid, daardoor de tarsen 4-ledig; het 2e en

5c lid het langst.— De aclitervlengels bij Apate ca]i nc i 11 a kenmerken zich, volgens ,/. /v<'fl'/!-H.''rtfA«;-,

daardoor, dat de vena scainilaris aan het uiteinde zich naar binnen buigt, zoodat vi'iór eene kleine,

driehoekige eindcel nog een kleine, vliezige randzoom zichtbaar is; de terngloopendc tak der vena

externo-media is kort, de vena cnbitalis gevorkt; de vena interno-niedia met eene ingesloten cel en

door eene lange, schuine dwarsader met de vena analis verbonden.

Larven en kevers leven in bout, enkelen in waren. De larven zijn zeer gedrongen; vleczig,

zoo ook de kop welke geen ocellen vertoont; slechts het uiteinde der voorkaken lioornacbtig.

Deze familie, welke ook met de Cioidae punten van overeenkomst vertoont, is het naast

verwant aan de Ptinidae en Anobiidae. De in ons gebied voorkomende soorten hehooren allen

tot de trilnis der .\patini.

I-ip.

1 Tarsen korter dan de schenen; het klanwlid zoo lang als de voorafgaande lectijes te zamcn.

lialsschild matig gewelfd en van voren afgerond, de tandjes in het midden het meest ont-

wikkeld. Schedel glad of bestippeld (D i 11 od e r i 11 a) 2

Tarsen zoo lang als- of langer dan de schenen; het klanwlid korter dan de voorafgaande Icedjes

te zamen. Halsscbild sterk gewelfd, aan den voorraiid afgeknot of uitgerand , de zijdelingsche

tandjes sterker omwikkeld ilan de middelsten. Schedel met korreltjes of zeer lijne langs-

strepen (Apatina) 4

2 Voorhoofd onduidelijk begrensd, of aanmerkelijk korier dan de clypcus. Zijrand van het

lialsschild minstens van achteren zeer duidelijk .",

Voorhoofd minstens zoo lang als de clypens, van voren en van acliteren door eene dwarsgroel

duidelijk begrcn.sd. Sprietknots gewoon, snoervormig, de leedjes nagenoeg in het midden

aaneensluitend. Zijrand van bet halsscbild hoogstens voor .Ie achterhoeken aangeduid.
(^Stepbanopachys.)

3 Voorhoofd onduidelijk begrensd. Ilct 2c sprictlid korter dan bet te. Het laatste zichtbare

sterniet van achteren boogsgcwijze uitgesneden, het pygidiuni opnemend. Dekschilden ver-

spreid bestippeld. liovenzijde, vooral op de achterlielft , afstaande, gelijkmatig, als geschoren,

behaard
' ".

. . . i. Dinodorus.

Itij lifl AI}ïPrijtls.lif fxfiius StpnuintTii \.w- i\\\\ J'* sprieti-n Itij Iii't maniliMJ.' tn-lniic. iiuH .i-k'ilipc klloN. win- vuurta:

l.'f«li.'s iianr tiiiiin-ii iii fcil laiitïfii lak iiil;:i-lrok'kfii /ijti; lnj lii-l wijiji' O-lfdif.' , tiicl :!-l.>ili^c kin.ts H>'1 jifiins H < ild .

I u iii u s Muls II..-1 ll-l.di?.- <|,iirl dóur 17. /..«/V;/ l„l d.-/.- laiiiUii' i,Tliia. lil . I..-1i„(,lI ui. i. liil.r l,i| J.- Ciciida.-.
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2IO LVII. ApaTIDAE. — I. DiNODEKUS. — 2. RlllZOPERTHA.

Voorhoofd duidelijk begrensd, de helft korter dan de clypcus. Het 2e sprietlid zoo lang als

het ie. liet laatste ziclitbarc sterniet van achteren afgerond, llalsschild van achteren korrelig.

Dekschildcn niet regelmatige stippclrijen. r.uvcnzijdc nagenoeg onbehaard . 2. Rhizopertha.

4 Voorkaken van voren driehoekig toegespitst. Sprictknois iets korter dan de rest der sprieten.

Halsschild op de achterhelft krachtig liestippcld of grof gekorreld 5

Voorkaken van voren sterk afgerond. Sprietknots langer dan de rest der sprieten, llalsschild

op de achterhelft glad, glanzig of zeer lijn hestippeld (Xylopertha.)

5 Het ie sterniet vertoont tnsschen de achtercoxae een sterk gecomprimeerd bultje en aan weers-

zijden van de basis eene vlakke dijgroef, welke van achteren door ecnc scherpe lijst

begrensd wordt 3. Apate.
liet ie sterniet gewoon, zonder bultje en dijgroeven 6

6 Voorhocken van den clypeirs stomp o!' afgerond. De leedjes der sprietknots met scherp be-

grensde haarvickjes (I.iclienoplianes.)

Voorhocken van den clypeus recht of stoniphoekig, scherp aangeduid .... (llostrychulus.)

1. Diiiodcnis Steph.

Dit genus is zeer verwant aan Rhizopertha, de clekschildoi zijn echter verspreid
hestippeld en de bovenzijde is, vooral op de achterhelft , afstaande , gelijkmatig , als

geschoren, behaard. Het rioorhoofd is onduidelijk begrensd. Het 2e sprietlid korter dan
het ie. Het laatste zichtbare sterniet van achteren boogsgewijze ingesneden , hetpygidium
opnemend.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam gedrongen, llalsschild ongeveer zoo lang als breed, naar voren versmald; aan de

zijden, van achteren tot aan het midden, gerand; de korrels op de vourhelfc grootendeels

in concentrische lijnen geplaatst; vóór het scliildjc met twee meer of minder duidelijke

groef ies. Dekschildcn 15 maal zoo lang als breed; roodbruin, het laatste derde gedeelte en

de zijden pekliruin of zwart. Overigens zwart, zelden bruin; sprieten, miiiid en pooten,
met de coxae, roodbruin. Ouuitgekleurde exemplaren zijn geheel roodliruinachtig. Lengte
i\—3; mm. In drogerijcn, rijst, oamboe enz. KnUele malen aangetroUen.

(snbstriatus Steph., siculus I5audi, bifoveolatus Zoufal nee Wollaston) 1. minutus 1".

'2. Rhi'opertha Stepli.

Sprieten lo-ledig; het 2e lid zoo lang als het ie, de eerste twee leedjes te zamen
zoo lang als- of korter da?i de overige leedjes van den funiculus bijeen ; de drie knots-

leedjes groot , naar binnen gezaagd. Voorhoofd duidelijk begrensd, de helft korter dan
de clypeus. Bovenlip klein. Achterkaken met twee lange, deels hoornachtige , deels

vliezige lobben; zacht behaard. Kaaktasters met zeer klein ie lid, veel grooter 2e, korter

en eivormig toegespitst ^e en het 2e in lengte oi'ertreffend ^e lid. Kin hoornachtig , drie-

maal zoo breed als lang, naar voren iets verbreed, met afgeronde voorhocken en recht

afgesneden , in het midden iets stoniphoekig naar voren uitstekenden voorrand. Tong
vliezig, van voren recht afgeknot of zeer /lauw uitgcrand en lang behaard. Liptasters

aan de basis der tong ingeplant, het y lid langwerpig eirond. Lichaam lang-cylinder-

vormig , de bovenzijde nagenoeg onbehaard. Halsschild van achteren korrelig. Dekschildcn

met regelmatige stippelrijen , zonder afgeplat gedeelte aan het uiteinde. Het laatste

zichtbare sterniet van achteren afgerond. Schenen aan den buitenrand met fijne zaag-

tandjes. Torsen schijnbaar ^-ledig , het ie lid geheel in de scheen opgenomen. Klauwlid
zoo lang als de overige leedjes te zamen.

De eenige F.uropeesche soort komt ook in Nederland voor.

Roodbruin, bij onniigekleurdc exemplaren meer geelachtig-roodbrnin; lang gestrekt. llalsschild

ongeveer zoo lang als breed, naar voren een weinig versmald; de korrels van aclneren naar

voren steeds grooter en breeder svurdend, de voorrand daardoor, als het ware, gekorven.
Dekschildcn 2^ maal zoo lang als ie zanieu breeii, met parallelc zijden; met regelmatige

rijen van tamelijk grove stippels. Lengte 2.', — 2j mm. Hemeen in allerlei waren, als rijst, Aine-

rikaansche tarwe en ook in herharia. Zij schijnt door den handel civer de gelieele aarde

verbreid ie zijn (pusilla I"., riila Hope) i. dominica F.
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SlephiiiiopiU'Ii.ys Waterhouse.

Eeti aan Apatc tiaverroaiil X''"'"' , '^''^ vooral onderscheiden is door den bomv der

sprietkiiots ; deze is nl. gewoon , snoer''<'rniig , niet gezaagd , doordat de /eed/es nagenoeg

in het midden aaneensluiten. Voorhoofd minstens zoo lang als de clypeits, van voren en

van achteren door eene dwarsgroef duidelijk begrensd. Ilalsschild dicht gekorreld. , de

korrels naar voren en aan de zijden tot stompe tandjes vergroot : de zijrand hoogstens

voor de achterhoeken aangeduid. Voorschenen op den buitenrand fijn maar duidelijk

getand. — JJe larve en pop van S. subsi riatus I'ayk. zijn door Pl/ss 1), de larve nog

door Ihomson beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 //; //(/ aangrenzend gebied voor.

I,iclia;im kort goiuigcel behaard, lang gestrekt, met parallclc zijden; zwart, sprieten (behalve

lic knots) henevens de pooten roodbruin. Deksehilden in rijen zeer diclit met grove korreltjes

bezet, eigenlijk vloeien de sti|)pels ineen en vormen de sterk verheven tnssclicnririnuen

hidtjcs; de zijrand met iets langere, al'staande, goudgele haartjes bezet, die op den rug zijn

veel korter, neerliggend en veelal als al'gewreven. Ilalsschild nauwelijks langer dan breed,

naar voren versmald, aan de zijden afgerond, van voren met raspachtige bultjes, van achteren

sterk gekorreld; de voor- en achterhoeken volkomen afgerond, de zijden en de voorrand

dicht met langere en krachtiger bultjes bezet. Lengte 4—6 mm. In dennen- en sparrenstronken.

Niet inlandsch. In West-Duitschland (substriatus I'ayk.)

Lichaam nagenoeg onbehaard; zwartaclitig of ])ekbriiin , op de deksehilden sterk glanzig; sprieten

en pooten meer roodbruinachtig. Deksehilden met oiuhiidelijkc rijen ingestoken stippels, de

bcstippeling naar achteren en naar de zijden fijner; de tusschenruimten der stippels vlak. De
goudgele beliaring o|) het halsschild zeer kort, nujeielijk ziclubaar, aan liet uiteinde en langs

den zijrand der deksehilden duidelijker, op den rug al'gewreven. Halssciiild minder grof

korrelig, cenigszins dof, de voor- en zijrand (van boven gezien) slechts tiin getand. Lengte

Sj— 5 mm. Achter de schors van dennen- en sparrenstronken. Niet inlandsch. lÜj Hamburg.
Ik zag een ex. uit het Weener Hofnuiseinn (clongatus Payk.)

3. Apate Fabr. (Fig. 87).

(Bostryelins (leolTroy, Cat. Col. Europ. etc. 1891.)

Sprieten lo-ledig, de eerste twee leedjes te zamcn slechts iets korter dan de overige

funiculus-leedjes bijeen ; de laatste 3 leedjes een scherp afgescheiden , gezaagde knots

vormend, icelke slechts weinig korter dan de funiculus is. Bovenlip klein, van ''oren

recht afgeknot. Rindlid der kaaktasters langivcrpig-eirond. Kin vierhoekig , naar --oren

sterk versmald, veel breeder dan lang, van voren uitgerand , de voorhoeken tandachtig

vcrleni^d. Tong aan de basis hoornachtig , overigens vliezig, ver voorbij de kin reikend,

naar voren 7>erbreed en uitgerand , sterk behaard. Eerste liptaster-lid zeer klei?t , hety
eirond, met afgeknotten top. Ilalsschild sterk kusscnvormig gewelfd , va7i iwren over den

kop eenigszins kapvormig uitstekend {Eig. 87). Deksehilden cylindervormig , aan het

uiteinde gewooji Het eerste stemlet veriootit tusschen de achtercoxae een sterk gecom-

primeerd bultje en aan weerszijden van de basis eene vlakke dijgroef, welke van achteren

door eene scherpe lijst begrensd zvordt Schenen aan den buitenrand Z7uak getand. Tarsen
schijnbaar ó,-ledig , het ie lid zeer klein, in de scheen verborgen en met het 2e lid ver-

groeid. Klamolid aanmerkelijk korter dan de overige leedjes te zanten. — J)e larve van
A. capucina is.^door Ratzeburg, de geheele levensgeschiedenis door Ferris en IVestwood

beschreven.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Ilalsschild, vooral van voren en langs de zijden (bij het J sterker dan bij het ,?) behaard, de

bovenzijde overigens nagenoeg onbehaard. Halsschild van voren uitgerand en zwak ingedrukt;
grof gekorreld, in het midden en naar de voorhoeken de korrels in sclierpe IniUjcs overgaande,
daartnsschen met diepe stippels. Deksehilden grol', verspreid bestippeld. Zwart, deksehilden

1) lliiiu-rlslvrrirr hiTirlil hl «Dir liic,lcjui»,lir- I,.ln:ihir rn/ « il:il ^,/ll:.ll^ Unhl Jr upciivrii duur l\rn> uvcr S. mi li s 1 li ;i t il

l'a}k ilui'I.'ii ..|. dl' diiüi'Viui uiidi'iMlii'idni q u :i d ri . 1. 1 I U Mm,.
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Xylopertha.

en aclitcrlijf, behalve liet eerste sicniiet, liloeilrnod ; s)iricten, tasters en tarsen liniinaclitig.

Hij all. e. '*nigriYentris Liic. is liet aditerlijl' zwart ol liruin 1). Lengte 7—13 mm. De larve

in stronken en in oud lioiit van looflioonien , vooral in eiUcii; lie omwikUeling is tweejarig.

De kever zwermt van liet einde Mei tot juli, 's avonds over lioiitstapels; ook Uoiiii zij op

sclieepstiminerwerven voor. Rotterdam en Breda. In liclgië bij Fleurus en Lanibeisart; in de

Rijnprov. bij Aken, ook in Westfalen i. cupucina L.

Liclieiiopliaiies Lesne.

Dit jretnis onderscheidt zich 7'an Apate, doordat hel eerste sterviet ,i(ewoon is,

zonder bultje en dijs^roeren. De leed/es der sprietknois met scherp l>c;;r(nsde haarvkkjes.

Voorhoekeii van den cfypeiis stomp of afi^^erond, niet scherp aanf;eduid.

De eenige Eiiropeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Bovenzijde iironzig; geelwit, vlekkig behaard, llalsschild van voren uitgerand, de voorhoeken

bultig uitgetrokken, met zwak verdiepte niiddellijn, vooral op de voorlicllt duidelijk ge-

korreld; de zijden, voor de naar achteren uitgetrokken achterhoeken, duidelijk uitgebogen;

de achterhoeken dichter behaard dan de rest van het lialsschild. Uekschilden dicht gekorreld,

inet rijen kortere en langere haarvkkjes. Lengte 6— ro ram. lu oud beuken- en eiUciihont;

ook uit liuden-braudhout. Niet iulandsch. In Hannoveren bij Hamburg. De larve is door

Penis eii de ontwikkelingsgeschiedenis door Klingellioefer beschreven.

Cgallica Panz., Dufourii Latr.) (varia III.)

Bostrychulus Lesne.

Dit genus is naverwant aan Lic h e noph a nes , doch onderscheidt zich doordat de

voorhoeken van den chpeus scherp aangeduid zijn , hetzij recht of stomp. Lichaatn

cylindervormig ,
gestrekt, aJ of niet fijn behaard. Sprieten lo-ledig. Halsschild langer

dan breed, aan de zijden zwak afgerond.

Van de 2 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

llalsschild op de achterbelt't krachtig besti|ii)cld. Donkerbruin, ecnigszins glanzig, onlieliaard

,

de basis der dekschilden licliter roodachtig. Sprieten en tarsen geel. llalsschild rniui zoo lang

als breed, naar voren versmald, iip de voorlieUt (n^^"" 'l'^ zijden sterk) raspachtig gekorreld.

De stippels op de dekschilden staan van voren minder diclit dan van achteren; de tusschen-

niiiuteii op de voorbelft vlak, achter het midden gewcird;soms zijn llauwe laiigslijneu

aangeduid; liet afgeplatte uiteinde onbewapend en algcroud , de bestippeling aldaar aanmerkelijk

dichler en sterker'; naad biiUig veiiievcn. Lengte ,5
— 4 mm. Niei inlandsch. lu llamlnirg uit

een ouden wijnstok ontwikkeld. Zij scliijut uit Zuid-Amerika iu Luropa geiui|ioricerd te zijn.

Ik zag een exemplaar uil liet Weencr Ilormuscum.
(elougattis Striibiug nee I'ayk.) (p n i"-'! i e'ol 1 i s Kieseuw.)

X.vloperlliii GiR'iin.

(r, n u ead e s m 11 s Mulsan i)

Sprieten f) ledig ; de knots langer dan de rest der sprieten, de 3 leedjes naar

binnen niet of slechts zeer zwak gezaagd ; de eerste tïüce basaallcedjes te zamen langer

dan de daaropvolgende funiculus-leedjes bijeen. Voorkaken van voren sterk afgerond.

Kin hoornachtig, aan den achterrand brecdcr dan lang, naar voren sterk versmald.

Tong pcrkamentachtig, kort en zeer breed; de Jlauw afgeronde voorrand dicht gebaard.

Liptasters yledig , dicht bijeen in het midden van de tong ingeplant; het 2e en ^e lid

nagenoeg even lang, het 3^ eivormig, toegespitst. lialsschild van voren rirw korrelig

,

de korrels van voren aan de zijden tand- of haakvormig , o/> de achterhelft glad

,

glanzig, soms met verspreide, fijne bestippeling. Dekschilden op hrt afbellende uiteinde

t) lil /.iild-Kuro]i!i k.iiii.Mi ii"K vi...r di- v:ir, hiclii.mi (lliv. niH p-\m-\ /wail ui J..iÉl.Tliiiiiii Iü lu

ril(.ril'ralr..« /.uuhil . liij w.-lk.- ;illr,ii li.M ;„l,lnli|l, In-liaK.- lii-l .-.T-^l.- sl.Tlli.-l . luud is.
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oiibfivapcnd , of aan den naad en aan den aciilerrand met lan{:;e doornen bezet {de Zuid-

Europeeselie X. trispinosa O/iv.). - De larve van X. r c tnsa is door Penis beschreven.

Van de 4 F.uropeeschc soorten komt i /;/ het aan,i;renzend gebied voor.

Ilal.sschilii (J|) lic iiclucrhelCt S|)icj;cls<laci, ol' .slctlits uitcrsc lijn cii oiuluidclijk bcsii|ii)d(l. Zvvan

ortiniin, in wcll; laatste geval de deUsehiiilen aan het nitcinilc liclitcr seUletird zijn ;
(iniiit-

i;ek!eurde exemplaren roocigeel. Sprieten roestroixl; tasters en tarsen , veelal tle i^eheele pomen

niüiilirnin. liet afgeplatte uiieiiule iler ilekseliilden liij liet ,>; duidelijl; grover en dieper dan

de rest liesiippeld; bij liet 5 is dit duidelijker begrensd, ineer ingedndit en eenigszins

oudiiideliik bestippeld, de naadlioek iets spits tiitgetrukken. Lengte 4—5 nitn. Op eikenbak-

bcint; de' larve in eikentakkcn, docli ook in droge takken van den wijnstok. Niet inlandscb.

In de Rijnprov. (Alirdal) (sinnata F.) (re in sa Oliv.)

LVIII. Fiimilie PTINIDAE (Fig. 88).

(Uruchidae Cat. Col. linr., v. Ileyd., Reitt., Weise iKyi)

Kleine kevertjes welke bet naast verwant zijn aan de Anobiidac en vooral in 't oog vallen

door de sterk gewellUe, roiidaeluige, ovale, eivormige, bij de inannetjes veelal gestrekte deksebilden.

Kop in den regel vrij groot, vertikaal geplaatst, gewoonlijk iets smaller dan bet balssebild en daarin

gedeeltelijk weggedoken. Voorboofd tnssehen de sprieten kielvormig, zeldzamer vlak; clypens gewoonlijk

dtiidelijU van bet voorboofd afgescheiden. — Sprieten ii4edig, diebt bijeen op bet voorboofd, o|)

eenigen afstand viii'ir de oogen, of wel ilaartusseben ingeplant; draad- of snücrvormig; zonder grootere,

doch over bet algemeen langere of dikkere, ook wel iets zaag- of

kamvorniigc cindleedjes. Bij de Pt in in i aan weerszijden vcii'ir de

oogen niet eene naar onderen gerichte sprictgroef. — Oogen groot,

gewelfd, soms zeer klein en vlak (Gihbiini, Niptns); ver

van een aan de zijden van den kop, of dicht bijeen boven op den

kop. — llovcnlip duidelijk, van voren al of niet tiitgerand en

gebaard. Voorkaken dik, driehoekig, aan den binnenrand getand.

Aebterkaken met twee perkamentachtige lobben; de bnitcnlob aan

het uiteinde kort, zacht bebaard, de binnenlob aan den binnen-

rand dicht behaard, bij Gibbiiim zeer kort en diebt tegen de

biiitenlob aanliggend. Ivaaktasters 4-ledig, bet eindlid in den regel

langwerpig-eirond, toegespitst. Kin driehoekig. Tong vliezig, langer

dan de kin, naar bet tiiteiiute halveniaan-vormig verbreed. Liptasters

kort, bet eindlid eivormig. — Halssebild zonder selierpe zijranden,

meestal inet bultige verhevenheden, w^aarop veelal liaarbundels,

aan de basis inecstal ingesnocrd; bij Gibbiiim glad en effen. —
Schildje meestal voorbanden, zelden zeer klein of ontbrekend.

Dekscbilden het gebeele achterlijf bedekkend en de zijden volkomen

omvattend; meer of minder dicht, meestal in rijen, behaard, viltig

of op verschillende wijze door haarvlekjes geteekend; meestal met

stip|iclrijen, ten minste bij de mannetjes met iritpnilende schouders;

bij de Gibbiini langs den naad vergroeid, blaasvormig opge-

zwollen, eenigszins doorschijnend, kaal, zijdelings gecomprimeerd ,

het achterlijf op de onderzijde zoodanig omvattend, dat borst en

bnik tot een zeer klein oppervlak gerednccerd zijn. —Gevleugeld;

slechts enkele soorten (Gibbiini), of bij enkelen alleen de

wijfjes ongevleugcid. De aehtervleiigels vertoonen, volgens ./. /i<V-

icnbiiclier, een sterk gereduceerd adernet. Rij Ptintis fiir ligt,

volgens Rugcr, bet gewricht der glasheldere vleugels vóór het

midden, her aderlooze topgcdcelte is aanmerkelijk grooter dan bet

basale gedeelte. De terngloo|)eiule aders in de arca externo-inedia

en hare dwars-anastomosen zwak ontwikkeld. De vena interno-

niedia met bare bijaders is zoodanig gewijzigd en de hoeken der

dwars-anastomosen zoozeer afgerond, dat deze aders uit twee

wortels gevormd zijn, van welke de een de anale bijader is; zij

loopen dan evenwijdig aan de vena cxterno-nicdia en buigen zich

tot den achterrand, nadat zij vooraf, met gelijke tusschenrnimten

,

twee zijtakken in de area analis afgegeven hebben; deze iwx'e

zijtakken komen eigenlijk overeen met de vorktakken der hoofdader

en is bare schijnbare voortzetting de rest der in de area interno-

mcdia voorbanden iievenader met bare dwars-anastomosen. Door eene diepe insnoering is een duidelijk

.ln> llnl..l
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basaal-liilijc argcschcidcn. — Aducrlijt' met - lurgiicii en 5 sceniiten. - Voor- en iiiiiliklci>\ae cyliiulcr-,

soms eciiij-sziiis kogelvormig; acluercoxac zoiulcr ilekstiiUkcn over de dijliasis. Dijen up den recht

argekiiiitteii top der, bij uiizonderins; C*-! i l> li i n in) zeer grootc, troclianters reclit ingeplant; naar het

uiteinde knotsvorinig verdikt; aciucrdijen den zijrand der deksriiildcn overschrijdend. Schenen onhe-

wapend, soms op den Imitenrand ir,et Ideinc kerftandjes, aan liet uiteinde in den reael niet eindsporen;

bij de Gibbiini zijdelings gecomprimeerd en op den buitenrand dicht rranicachtig bebaard. Tarsen

5-ledig, hetzij dim of iets verbreed, het voorlaatste lid zelden lijn gelobd. Klauwen gewoon. — Oe

inannétjes zijii bij de meeste 1' ti n ns soorten eenigszins cylinder-, de wijfjes eenigszins kogelvormig;

ook verschillen zij dikwerf in icckening der dekschilden.

Larven en kevers leven in dood ol' levend hont, droge plantaardige of dierlijke stoffen , te lang

bewaarde levensmiddelen, drogerijen, leder, \vo\, baar enz. Knkelen kininen schadelijk worden aan

natiiraliën als: insecten-verzamelingen, opgezette dieren en bcrbaria. — De larven zijn gekromd, week,

met 3 iiaar kleine, doch duidelijke pooten ; kop wit, hoornachtig, zonder ocellen ; monddeelen brnin.

Ovei'zieht der Tribus.

Dekschilden blaasvormig opgczw^)llcn, eenigszins doorschijnend, onbestip|)eld, kaal, zijdelings

gecomprimeerd; het achterlijf op de onderzijde o;nvattend, borst en buik daardom- tot een

zeer klein oppervlak geretliiceerd. Sr.rietcn op eenigen afstand vóór de oogen inge|ilant,

evenals de pooten geela'chtig, viltig behaard. Schenen zijdelings gecomprimeerd, op de biiiten-_

zijde dicht franjeacluig behaard. Oogen zeer klein en vlak. Ongcvleugeld ... 1. Gibbüni.

Dekschilden niet blaasvormig ojigezwollen, noch zijdelings gecomprimeerd; op verschillende

wijze door baarvlekken geteekend en bestippcld. Onderzijde gewoon gevormd. Sprieten

tiisschen de oogen ingeplant, aan weerszijden op het voorhoofd met een naar onderen

gerichte sprietgroef. liet 5e tarslid en meestal ook het 3e en 4e lang-gestrekt. Beide seksen

veelal verschiliend "• Ptinini.

I. Tribus e. IBBIINM.

Oogen dicht aaneenstaande, nagenoeg bovenop den kop liggend. Halsschild zeer kort, ellen,

glad en kaal. Trochantevs der acliter|)ooten zeer groot, sleclns weinig korter dan de dijen.

1. Gibbiuni.

Oogen ver uiteen, aan de zijden van den kop, gelegen, llalsscliild vrij groot, dicht vilüg;

met 4 bultige langs-verhevcn'heden; dicht voor de basis met eene lijne dwarslijn. Trodianters

der achtcrpootcn veel kleiner dan de dijen (Mczitim.)

II. Tribus 1'TININI.

1 Halsschild aan de basis niet ingesnoerd. Schildje ontbrekend. DekscliiUlen verward bestippcld,

kogelvormig. Ongevlengeld (Sphaericiis.)

Halsschild aan de basis ingesnoerd, naar voren kogelvormig gewei fil. Schildje meestal voor-

handen -

2 Lichaam (h'ig. 88 1) in beide seksen van de/.ellde gedaante. Dekschilden kort-eivornngol'

nagenoeg kogelrond, zonder uitpuilende schouders; met gewone stipiielrijcn. Ilalssdnld

zonder iiaarbundcls. Metasterninn korter dan het 2e stcrnict. Voorhoofd tusschen de sprieten

hetzij vlak, hetzij kielvonnig. Oogen meestal zeer klein en vlak. Schildje soms zeer klein

of ontbrekend. Ongcvleugeld ! 2. NiptUS.

Lichaam in beide seksen meestal zeer verschillend van teekeiiing en gedaante. Dekschilden

gestrekt of eivormig, minstens bij het ^ met uitpuilende schouders; met meer of minder

verdiepte stippelrijen. Ilalsschihl gewoonlijk met 4, op bultjes staande, haarbinidels. Meta-

sterninn zoo lang als, of langer "dan het 2e sterniet. Voorhoofd tusschen de sprieten met

eene zijdelings gecomprimeerde lijst. Oogen groot en gewelfd. Schildje zeer duidelijk. Meestal

gevleugeld , althans de mannetjes .;• Ptinus.

I. Tribus ('. I UB I I N 1.

I. (iil)liiiiiii Scopoli (Fig. 88 II).

Sprieten draadvormi'^ , ongeveer zoo lan,^ als het lichaam, iiledix ; het ie lid

kleiner dan het ze, de Tolj;cnde Icedjcs geleidelijk in dikte afnemend; evenals depooten
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dicht schubachlig behaard. Oogcn klein , dicht amicciistiiandc , iiiixc>i(h\!,' boven op den
kop liggend. Bovenlip van voren diep uitgerand , lang behaard Voorkaken dik, drie-

hoekig, achter het midden met een klein tandje. Achterkaken onduidelijk tioeelol'big, met
sterk gekromde borstelharen bezet; de binnenlob zeer kort en dicht tegen de Imitcnlob

aanliggend. Kaaktasters 4-ledig, het ie lid lang en dun, naar buiten gekromd; het

eindtid langjcerpig-eirond , toegespitst. Tong de basis der tasters slechts weinig over-
schrijdend. Liptasters kort, het eindlid eivormig, llalsschild zeer kort, elfen, glad en
kaal. Dekschilden langs den naad vergroeid , blaasvormig opgcz'wollen , cenigszins door-

schijnend, eveneens effen ,
glad en kaal. Schildje niet zichtbaar. Trochanters der achtcr-

pooten zeer groot, slechts weinig korter dan de dijen.

Van de 2 Europecsche soorten zou i in Nederland zijn waargenomen.

Liclucr of donkerder roodbruin, i;lad, glanzig; naar voren sterk versmald, naar aciuercn pccr-
vorniig verbreed en boog gcwclld. Kop aan de zijden met dicbt opccnstaandc, lijne langs-

grocljes; de laiigsgroet' over bet voorhoofd reikt als een lijn streepje tot den voorrand van iiet

llalsschild. Halsscbild aan de basis lioekig naar aciuercn gericht. Eindlid der sprieten niet

volkomen tweemaal zoo lang als het voorafgaande. Lengte 2'— 3 mm. In allerlei dierlijke

stollen, als: schapeinvol , leder; ook op zolders, in kasten, licrbaria, gedroogde kruiden,
in comestibelwinkels, in gedroogde trnlVcls, chanlpignon^ enz. Zij zou eenmaal in het Rijk-.

Herbarium te Leiden aangetroffen zijn; ik zag intussclicn nimmer in Nederland gevangen
exemplaren. In Iklgiü, in Brussel, Luik eu lir-ssoux. De larve is door Lucas, de popliuid
door Roieltlhii en de levenswijze door lU-lh-Yoye en Laboidbiiie bcscbrcven.

(scotias 1'".) I. psylloides Czemp.

Meziuiu Curlis.

Dit genus is zeer veriaant aan Gibbium en vooral door den vorm van het hals-
schild onderscheiden ; dit is vrij groot , dicht villig , met eenc Jijnc divarslijn voor de
basis; de daardoor gevormde basaalzoom is bij de onderscheidene soorten verschillend
gevormd, hetzij ongedeeld of meermalen onderbroken ; met 4 bultige langs-vcrhevenheden,
welke drie, meer of minder diepe, langsgroeven begrenzen. Oogen ver uiteen, aan de
zijden -van den kop

, gelegen. Eerste sprietlid aanmerkelijk langer dan het 2e. Trochan-
ters der achterpooten veel kleiner dan de dijen. Kop, sprieten en poolen dicht viltig

behaard. Naar het schijnt zijn enkele soorten door den handel over Europa verspreid
geworden.

Van de 3 Europecsche soorten zou i /;/ Nederland kunnen worden waargenomen.

Dekscbildcn roodbruin of rocstkleiirig, op de plaats van het schildje gegroefd. Halsscbild zou
lang als breed, cenigszins vierkant, met 4 parallelc, meer of minder iiitkomcinle, ruwliarige
langsbuilen, welke 3, veelal weinig diepe, langsgroeven begrenzen; de basaalzoom ong'c-
dccld. lÜj var. hirtipcnne Ueiclie zijn de dekscbildcn met verspreid staande borstelharen
bezet. Deze soort herinnert in voorkomen en kleur zeer aai: Gibbium psylloides.
Lengte 2]— 3 mm. Niet inlandsch. Hier en daar in broeikassen en berbaria waargenomen.
Ik bezit exctnplarcn uit de omstreken van Londen (a ' ' i " c Boicld.)

H. Tribus Pti N I N I.

Spliaericiis Wollaston.

Dtt genus is vooral gekenmerkt doordat het halsschild aan de basis niet ingesnocrd
is. Sprieten 11 -ledig. Schildje ontbrekend. Dekschilden kogelvormig , verward bestippeld.
Ongel'leugeld.

Van de 2 Europecsche soorten zou wellicht i //; Nederland kunnen 7i<orden aan-
getroffen.

Sprieten aan den wortel verdikt; het 2C lid iets langer dan bet 2e, de daarop volgende leedjes,
tot aan bet 8c lid, geleidelijk dinnicr wordend. ILiUscbild naar aciuercn iets versmald, met
slechts weinig afgeronde zijden. Dekschilden lijn verward bestippeld, kogelvortnig-eirond;
dicht met neerliggende, lijne haarschubjes en lijne haartjes bezet. Halsschild met grovere,
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^clc scluilijcs yclijkni.itig Iic/.l-i. OiultTzijilc niLt bcscluilul. I-cngic 1 i
— 2 iiiiii. Niui inl;iiulscli.

Zij Züii in lliimbury aangctrullln zijn (gi bliDidu.s ISoiclil.)

'2. Niptus Boieldi.'u (Fig. 881).

Lichaam in beide seksen 7'an dezelfde ^i;edaante ; halsschild en ook de deksihilden

na;^cnoeg ko^elvormig. Kop na^^enoej^ zoo breed als hei halsschild , i^ehccl lethen hel

sternum terui^lrckbaar ; voorhoofd tnsschen de sprieten heizij vlak , hetzij kiclvormi^i;.

Oo^en meestal zeer klein en vlak. Bovenlip van voren breed iiit^i^crand Kin in hel

midden in een lan^i^-driehoekigen , aan den top stompen , tand verbreed. Halsschild aan
de basis sterk ingesnoerd , naar voren bitlli^s; opgericht , zonder haarbundels. Schildje

soms zeer klein of ontbrekend. Dekschildcn zonder uitpuilende schouders , met ./^eivonc

stippelrijen. Onge-c'lcugeld Metasternum korter dan het 2e stemlet. Poolen dun , het

uiteinde der dijen sterk knotsvormig verdikt. — De larve van N. h oio Ie neus is door

Cameron beschreven.

Van de 12 Europeesche soorten komen 2 in Nederland i'oor.

I VDorlioofd tiissclien de sprieten smal kielvormig. Scliildic oniUrclicnil (Siib-gcn. Paraniptns
Iviesw.)- Zware; niet opgericlitc, grauwt beharing. Ooger. rond, duidelijk niipiiilend. Hals-

schild van voren kegelvormig, aan de basis sterk ingcsnocrd. Dckscliilden kogelrond. Sprieten

en pootcn roodbruin ofgeelrood, de eerste twee sprictleedjes donker. Lengte a nim. Niet

inlandscli. Zij zon in llanihnrg (?) gevangen zijn (globnlns 111.) i)

Voorhoofd tnsschen de sprieten vlak en tamelijk breed, niet kielvormig. Oogen klein, lang-

werpig, nagenoeg het oppervlak van een halven cirkel; zeer vlak 2

1 Dijen aan het uiteinde knotsvormig verdikt. Scliildje dnidelijk. Dekschildcn kogelrond, zeer

lijn gestreept (Snb-gen. Niptns i. sp.). Lichaam geheel met een dicht, neerliggend, gond-

geel, zilverglanzig vilt bedekt en bovendien met lange, o|)gerichte, op de dekschildcn in

rijen staande baren. Lengte .1—4' mm. Op vele plaatsen gemeen in allerlei jilantaardigc

en dierlijke stollen; zij leven in drogerijcn, vreten gaten in klceding^tnkken, laken, zijile-

stolTen, knagen aan leder, borstels, wol, garen, tapijten, zelfs aan oude boeken. Zij schijnt

met rabarber-wortels nit Klcin-Azie ingevoerd te zijn 2) i. hololeucus Kalderin.

Dijen geleidelijk verdikt. Schildje zeer klein, sti|)Vorinig. Dekschilden kort-eivormig , met
diepe stippellijnen (Sub-gen. Kpauloecus Muls., Ti pn n s Thoms.). Roodbruin olgeelbruin,

onuitgekieiirde exemplaren geelachtig; dicht, lijn en kort belianrd. Dekschilden aan de basis

eenigszins dicht bcltaard , in de tnsschenrnimten met zeer korte, opgerichte borstelharen; bij

het f iets minder kort dan bij het $. Halsschild met zwakke builen aan de zijden, dicht viltig

behaard. Lengte 2—2^ mm. Verbreid in huizen, magazijnen, kelders enz.; ook in gruiierswaren.

(crenatus F., minutus 111.) 2. griseofuscus de G.

3. Ptinus L.

(Ilruchus ('teolVroy ex p., nee L.)

Sprieten ii-lcdii; , draadvormig ; bij het <t zoo lang als het lichaam, bij het 2

korter; dicht bijeen, vóóraan op het voorhoofd , tnsschen de groote
,
geioelfde , aan de

zijden van den kop ,^v/t',^t'« , oogcn ingeplant. Voorhoofd tusschcn de sprieten met cenc

zijdeliiigs gecomprimeerde lijst. Bovenlip gaafrandig , behaard Voorkoken dik , drie-

hoekig ; met gewoon uiteinde en een klein tandje aan den binnenrand. Achterkaken met
twee korte , breede , duidelijk gescheiden , lobben , -loier breed afgektto/te top dicht met
lange, gebogen borstelharen bezet is. Kaaktasters .\-lcdig, draadvormig. Liptastcrs lang

,

1) Ken rxriii[)l;t;ir ilit >l;irntc.. . unilcT tli'ii ii;i;iiii \;iii N. (; i u 1< u I u > Ili , ^;ln il<'ii Heer Dcithiinlivrs ilt\ /.o^cv in Tunis
(jiitv;in(:'-n, lici-h <'<-n diiiiiclijk , uil l.i-li;i;ir(i Mliildj.-. iiuk is ilr lijsM-li.-(irniiiitf' dc-r s|irii'tfn vl:ik. nii-l kiclvunniji. ttcittn-

lifMliri)tt diTjri'iijki- exmllliiiiri-ll ;ils IMjli.(;rii. I'm- 11 itu iii pi llsl ^rlulii ]U'H 11 is cll vi»');! rr il;ill lof, d;il lil| «li'/r si.iill

vijnr >i<-ii II. -111 uiitii'kendt'ii N. ;; I u li ii I ii s III Ksw nm lioiiilni, iiidifii f. Kiixrinrcllfi- iiii-l iiitiinlkki-lijk wi-rs o|i In-t uiil-

l.r.'k.'ud s<liil<lj I M[. dl' i.t'rr ilirlil ;i; i-nst:i;i!id.- spriiti-li

i\ II. Il.iiil: lii'i'll dl' uiilwikki'liiii.- (liT I;m'Vi'|i uil liirni in /i'inrli'ii nap'xaiui imi biMiiidiMi , <l;il iu lii'l sladium d.il unniiildiliik

11:111 di-ii |ii.jitui-Nl;ind vuur;il^:;i;il. riidiiiifnli-ii v;iii ;u IiIit\ li-iit;i'ls viiiiili:indi'ii /ijii , lirvM|l il rsli' ;i:inlrn di-r viiiirvli'ii^;i-ls

/irli rri'ds vi^id vrui'jjiT )n'(;iiil It- viTliiyni-ll i-n deze iicli >erdcr uulwikki'Irn . trrwijl liij de iniiiKiiU's P'i'n i-nkid s|iiiiir v;in

;i(:lÉl»TvlrU(ïi'ls iiii'tT tl' /ii'ii is.
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op tkii x'i^Kiankii /«/> der halvcmaan-vormigc lon^ir in^cp/aii/ , het ie lid /an^sr gn dun,

hel 2e zeer kort, driehocki,i,' ; het y langwerpi:j^-eirond. Hahschild .gewoonlijk met 4 op

bultjes staande haarbundels ; aan de basis ingesnoerd , naar voren ko:.^eh'ormi,i,'gewelfd

j

bij enkele soorten met sterke , bultige verhevenheden en daartiisschen met f,^edeeltelijk

schnbaehti,^ behaarde groeven. Sehildje zeer duidelijk. Deksehilden gestrekt of eivormig,

minstens 'bij het S met uitpuilende schouders; met meer 0/ minder verdiepte stippellijnen.

Metasternum zoo lang als- of langer dan het 2e stemlet. Dijen aan de basis zeer dun
,

hel uiteinde knotsvormig verdikt. Tarsen yledig, de leedjes geleidelijk in lengte afne-

mend; klau7vlid dun , langer dan de voorafgaande twee leedjes. Lichaam in beide seksen

meestal zeer verschillend van teekening ; bij het <i .i,'ewoonlijk veel smaller en langer dan

bij het S, eenigszins cylindervormig ; bij het ? langicerpig-eirond
,
gewelfd. Meestal

gevleugeld , althans het i.

bc soorten van dit genus leven meest in huizen , van alterlei plantaardige en dierlijke

stoffen; sommi.i^en zijn schadelijk aan naturaHiin-verzamelingen , vooral aan herbaria

;

enkelen houden zich 'sicinters in aantal achter boomschors op. — De larve van d'.fiir

is door Pfeil en Kessler , de pop door Xambeu en de gehcele ont'wikkelin.i,'s.i^eschicdenis

door de Geer; de larve van rufipes (germanus), van lichenum {o r n a t u s) en

-van dubius [met de pop) door Perris; de larve van latro doorv. //agens en Xambeu,

de pop door Xambeu; de larve van briinncus en s e.xpn nc ta t u s (met de pof) door

Xambeu beschreven.

Van de ± 80 Europee.whe soorten komen 8 in Nederland en 9 /// het aangrenzend

gebied voor.

1 lliiKscliiki aan weerszijden van ile basis zonder lang^lijstcn , evenmin niet zijldl.hen, u'aarci|i

norvormigc liaarbundcls -

Halsseiiild aan weerszijden van liet inj;esniierde basale gedeelte niei eene langslijst en daartiissclien

inct langsstrcpcn (Sub-gen. Entapiinis Muls.)- üe laiigsbiiil van het hulssebild is doiir eene

langsgrt)er over de geheele lengte (bij bet J die)ier) gedeeld, zonder bebaarde Iniltjes; aan

weerszijden daarentegen met eene korte, stompe zijlob, waarop een bundel zwarte, dilike

borstelliaren, welke als twee ooren uitsteken; de langslijsicn voor de basis verkort. Dekseliilden

bij het $ gestrekt, met parallcle zijden; bij het 5 korter, aan de zijden afgerond; in beide

seksen ongevlekt en slechts met lijne, verspreide, witgranwe en langere, zwarte haren bezet

.

Kop en halsschild zwart, lip.lssehild tussclicn de bnilen met goudgeel behaarde vlekken. Siirieten

en pooien roodbruin, vrij dicht behaard; de dijen bij het f gewoonlijk zwartachtig. I)e

middelste sprietleedjes bij het S niet dubbel zoo lang als breed. Lengte il-—:,\ nnn. Niet

inlandsch. Deze soort zou in llanmiver en bij Hamburg voorkomen. Ik zag een $ uit bet

Weencr Hot'museum
' (nitidns Dl'ts.)

2 Halsschild zonder scherp begrensde, verheven viltkussens, met ol' zonder liaarbundcls ... 3

Halsschild aan weerszijden met een groot, scherp begrensd, geel viltkussen. I3ij het $ alle tarsen,

vooral de achtertarsen, verlengd (Sub-gen. Cyphoderes Muls.). De beide viltkussens op

bet halsschild klein, weinig langer dan breed, naar voren hoogstens het midden van bet

halsschild bereikend; in beide seksen gelijk, even groot en door eene gelijk brecile, nagenoeg

tot aan den voorrand reikende, op den bodem gladde langsgrocl' gescheiden. Deksehilden bij

het $ hing-gestrekt, bij het 2 langwerpig-eirond; zeer weinig glanzig, bij het $ niet-, bij

bet J slechts matig eii lang al'staande behaard; in beide seksen met twee wit bescludide

dwarsbandcn, welke bij bet hT soms ontbreken; de twee zijstrepen voor bet midden elkaar

naderend. Lichaam lichter ol' donkerder roodbruin , de sprieten en pooten meer geelbrinn.

Lengte 3—4 mm. In buizen. Niet inlandsch. In België en in de Rijnprov. bij Aken en

lüberfeld; ook in llannover en Oldenbnrg (bideiis Kiesw.) (raptor St.)

3 Seksen dimorph; het $ smal, gewoonlijk met rechte zijden en duidelijke schnuders; het %

met ovale, eivormige of elliiitische deksehilden, gewooidijk zmuier schouderbnilen . ... 4

Seksen gelijk, gestrekt, met rechte, meer ol' minder parallcle zijden en uit|u'ilende schouders.

Gevleugeld (Snb-gen. Gynoiiterns Muls., I> t in ob r n cli u s Reitu). (diibius, sex-

p u n c ta t us, V a r iega t us en D u va 1 i i) 13

4 Voorlaatste tarslid bij bet f lijn gelobd, bij het % gewoon. IbiKschihl zonder duidelijke haar-

binulcls. Lichaam donker, veelal iets bronzig. Het J aan Nipt lis herinnerend, doch ge-

makkelijk daarvan te onderscheiden, doordat de stippels der langsstrcpcn o|) de deksehilden

iets in de breedte ontwikkeld en, in eene bepaalde richting gezien, als uit twee aaneen-
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st:i:in(lc stippels gevormd zijn; l)ij N' i p t u s il;i;ireiucgcii zijn liczc altijit cnkelvoiuüi; (Sub-

gcii. Psc mio p tin lis Rcitt.) 5

Voiirlaatste tar.slid in liciilc seksen lijn gelobd (Snb-gen. ürncliop tin us Reitt.). liet (J brui n-

zwart, op de bovenzijde aelijUmatig, diclit, gcelgraiiw bebaard en bovendien op de smalle

dekscliilden met rijen langere, lialf opgcricbic haartjes; dekscbilden niet diepe stippellijnen

en iets verbeven tussclienrniniten ; sprieten en pooten lichter rood, de dijen in bet midden
soms iets gebruind. Het $ rocstrood ; dekscliiUien ovaal, zwart, met grove stippelrijen,

langere opgerichte, gele haren, twee wit bebaarde, meer of" minder onderbroken dwars-

banden en een wit baarvlckjc aan bet uiteinde; S|irictcn en pooten roodachtig. Lcngic

.;^ -4J mm. Uit dorre takken van eiken, haagbenken, benken, iepen en hazelaars; ook aan

liekken, balken en soms in hnizen. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, niet

in de zce-provincicn gevangen Cgcrmanus Payk., J elegans F.) 2. ruKpcs F.

Voorlaatste tarslid in beide seksen gewoon. Halsscbild, tenminste bij liet J, met duidelijke haar-

bundels; korrelig (Sub-gen. Ptinus i. sp.) 6

5 liovenzijde, vooral de dekscbilden, kort, doch niet neerliggend bebaard; kanstanjebruin, een

weinig bronsglanzig. Dekscbilden met lijne stippellijnen en breede tusschenruimtcn; niet

twee, meer of minder duidelijke, dwarsbanden, welke uit, door korte, neerliggende, witte

baarscluibjcs gevormde vlekken, bestaan, llalsschild eveneens met witte scliubvlekjcs, vooral

over de middellijn. Sprieten en pooten rocstrood. Eindlid der s|irietcn nauwelijks langer

dan het voorlaatste. Lengte 2;—3 mm. In boonimos, aan eikenpalen en 0|i klimop, ook
uit dorre takken; Rotterdam en Winterswijk, juni. In de Rijnprov. bij Dilsseldort' en

Duisbiirg; ook in Bclgiü, Westfalen en Oldenburg.
(ornatus Miill., fuscus Si., lepidus Villa) 1. lichenum Mrsh.

Bovenzijde lijn, neerliggend, bruin behaard, daartussclien met of zonder kleine, witte ha.ir-

vlckies ingestrooid. üc kcrfstrepen der dekscbilden met grove, vierhoekige stippels bezet.

Kindlid der sprieten weinig langer dan het voorlaatste. De var. dcbilicuniis Boield. duidt

op een niet uitgekleuvd J. Lengte 3— 3.! mm. Niet inlandsch. Op bet Duitscbe Noordzee-
eiland iiorkuin en bij Hamburg. Ik zag een $ en J uit het Weener Hofmuseum (ex coll.

Eppelslictm') (lepidus Muls.) (coa re ti coll is St.)

6 Tirsscbenruimten op de dekscbilden bij het S met matig lange, meer of minder opgerichte,

de stip|)clrijen met nagenoeg even lange, doch neerliggende haartjes; daardoor schijnen de

tusscbenruimtcn duidelijker behaard. Bij bet $ de dekscbilden betzij neerliggend of als bij

bet S beliaard. Dekscbilden bij bet J altijd met algcrondc sclioudcrs 7

Tusschenruimten op de dekscbilden bij bet 5 met zeer lange, opgerichte baren; ook het ^
opgericht, meestal minder lang, bebaard; de haartjes der stippelrijen zeer kort, veelal

moeielijk zichtbaar, neerliggend, zeer veel korter dan die der tusschenruimten 11

7 Dekscbilden met twee meer of minder duidelijke, uit witte schubvickjes bestaande, dwarsbanden ,

welke bij het $ veelal gedeeltelijk afgewreven zijn 3

Dekscbilden zonder witte dwarsbanden, hoogstens aan de basis, zeldzamer ook naar het uiteinde

met ccnc llanwc, witte haarvlek (lat ro, bru n n e ns). . . . • 10

B llalsschild met twee tot aan het midden reikende, geelachtig behaarde, langsstrepen, welke bij

bet $ grooter zijn dan bij het $. Eene in grootte en kleur zeer veranderlijke soort; roesi-

kleurig, rood- of pekbruin ; het g gewoonlijk lichicr dan bet ?. Koii geelwit bebaard, met

zwak verdicinc iniddcllijn. llalsschild voor de basis sterk ingesnoerd en dwars ingcdndtt;

aan weerszijden achter het midden met een tandje. Scbildjc witacluig behaard. Dekscbilden

bij het (7 gestrekt, met parallele zijden, neerliggend behaard; bij bet J ovaal ; in beide seksen

met sterke stijipelrijen , smalle tusschenruimten en twee meer of minder duidelijke, wit bc-

scindide , dwarsbanden. Sprieten en pooien roesiklcurig-gccl. liet 2e sprietlid in beide seksen

duidelijk korter dan het 3e. linidsporen der middel- en achterschencn bij het ^ ongelijk.

I.engie 2j-- 4 mm. In bet voor- en najaar gemeen in huizen op oud hout en droge ])lanken;

's avonds en 's nachts rondzwermend, over dag veelal tegen muren en balken zittend. Zeer

schadelijk aan bontwerk, herbaria en slecbt geconserveerde insecten-verzamelingen. De larve

is grauwgeel, bebaard, met 3 paar pooten; kop bruin, zonder occllcn, met korte sprieten

en krachtige voorkoken; zij verpopt in den herfst, het imago kruipt na 14 dagen uit, over-

wintert en vermenigvuldigt zicli in liei voorjaar 3. fur L.

llalsschild zonder geelachtig behaarde langsstrepen y

y De middel- en achtersebenen bij bet g met eene korte en eene zeer lange eindspoor (H e tero-

plus Muls.). Het 4e— IOC sprielliil bij bet $ nauwelijks tweemaal zoo lang als aan den

top breed. Ivop bleekgeel bebaard. Halsscbild slechts met flauw aangeduide baarbundels.

Dekschildeu vrij kort, afstaande, in beide seksen nagenoeg gelijk, behaard ; de voorsie witte

dwarsband nagenoeg recht, aan de zijden verbreed, liet $ lang-gcstrekt, niet zwak afgeronde
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zijilcn. Ilct 5 weinig van liet r{ vcr.scliilleiul, sprieicn Uoncr, l;o|i lilcincr; iIckscliilclcTi

lirc-eilcr, niet sterker afgeronde zijden; alle selienen met Uorte eindsporen. Overigens gelijkt

deze S(iort zeer op kleine exemplaren van l'nr en liicinctns. I.engte ij— 2i mm. In oud

liont van tninluiisjcs. Breda, Leiden, Amsterdam. In de Rijnprov. bij Elberl'cld. 4. pusillus St.

l)e middel- en aclitersclienen bij bet ^ met inociclijk ziclitbarc eindsiioren. Het 4e— loe sprieilid

bij het ? rijkelijk dnbbcl zoo lang als breed. Dekstliilden met korte, lialf opgericluc, gelijk-

matige, vrij dichte beharing, en met twee, aan weerszijden gewoonlijk nit 3 witie liaar-

vlekjcs bestaande, dwarsbandcn. Deze soort gelijkt eenigszins op licbennm. Het t? geheel

roestklenrig ot' geelbruin; bet S gewoonlijk met zwartbrnine dckstbilden en roestkleurige

sprieten eii pooten. Ilalsscbild mct'4 kleine, zwak behiiardc, bultjes. Bij het J zijn de wiiie

dwarsbanden nauwelijks aangednid. Met J ondersL'litidt zieli van dat van fur, door de iets

langere dekscbildcn, "met langere, ongelijkmatige beharing; de kortere, dunnere sprieten en bet

geheel anders bebaarde halsscbild. Lengte 24— 3 mm. Achter boommos, cikcnschors, in oude

huizen, kippenhokken enz. Breda, Amsterdam en Maarsbergen. In België bij Neerliaeren,

Jcmeppe, Laroche en Brussel; in de Rijnprov. bij Dlisseldorl' 5. bicinctus Si.

[O Dckscliilden bij het $ lang, elliptisch; me: üjre stippelrijen. De sti|ipelrijen in beide seksen

veel smaller dan de tusschenruimten; deze laatsten bij het $ met eene rij dikke, oiigerichte,

gele, naar achteren gebogen, borstelhaartjes gelijkmatig bezet. Geelbruin, roestrood of donker-

bruin, bij het S de dekscbildcn veelal donkerder dan kop en halsschild; sprieten en pooten

roestklenrig. Halsschild met 4 gelijke, stompe bultjes naast elkaar. Schildje wit yiltig. Deze

soort is navcrwant aan brunncus, doch veel langer; halsschild en dekstliilden korter

bebaard; dekscbildcn noch op de basale helft, noch naar het uiteinde met ccnig spoor van

ccnc witacbtige haarvlek; pooten duidelijk langer. Lengte 3-4 mm. In huizen op zolders,

soms in herbaria. Meerssen (Limb.^, Maart. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld, Diisseldorf en

Elberfeld; ook in W^estfalen en bij Breinen; in België bij Brussel en Cureghcm. Het J' schijnt

zeldzaam te zijn (ik zag dit uit het Wecner Hofmviseiim) f>. latro F.

Dekscbildcn bij het J kort-ovaal, met grove stippelrijen. De stippelrijen bij het <? veel breeder

dan de tusschenruimten; deze laatsten bij bet J vrij lang opgericht behaard, de haartjes ongelijk.

Bruinrood of bruingeel, bij den vorm testaaus Boield. geel. Halsschild met 4 brccde, stompe

bultjes. Schildje witachtig behaard. Dekscliilden met eene schuine, geelwit bcschubde, vlek aan de

schouders; soms ook van achteren met een paar onduidelijke, witacbtige vlekjes; bij ab. c.

"IiirtcUus St. ontbreken de witte schiibvlekjes geheel. Bij het <? de dekscliilden met rechte

zijden, tot achter het midden geleidelijk iets verbreed. Lengte 2 —3 mm. In huizen op zolders,

in hoenderhokken en zwaluwnesten. De vorm leslacens bij Nijkerk en Maastricht. In Belgiü

bij Brussel, Luik enz.; in de Rijnjirov. bij Diisseldorf. De ab. c. //;;;<,-//«.? in de Rijnprov. en

bij Hamburg 7- brunneus Dfis.

11 Het $ met afgeronde of niet duidelijk uitstekende schouders. Tusschenruimten der stippellijnen

bij het i afstaande, niet zeer lang-, bij het 5 lang behaard, daartusscben met nog langere

baren. Sti])pellijnen gewoonlijk uiterst lijn, neerliggend, doch zichtbaar behaard 12

Het $ met hoekig uitstekende, iets gekorven schouders. Tusschenruimten bij bet <? vrij lang-,

bij het $ lang afstaande, ongelijkmatig, lijn behaard; de Iniarrijen der stippelrijen niet

zichtbaar. Halsschild ruw korrelig, zeer sterk ingcsnoerd, nauwelijks zoo lang als breed,

in het midden der zijden sterk afgerond-verbrecd en aldaar lobvormig uitstekend. Tweede
tot zesde sprietlid bij het 2 nauwelijks of weinig langer dan breed. Roestklenrig of rood-

bruin; de dekscliilden, vooral bij het J, met twee, uit witte schubjes bestaande, vlekken.

Lengte 2—3 mm. Niet inlandsch. Deze meer in Zuid-Europa voorkomende soort , zou bij

Elberfeld en Hamburg gevangen zijn (Spitzyi Villa)

12 Halsschild weinig of niet breeder dan lang, gelijkmatig met grove, ronde, van boven afgeplatte,

glanzige korrels bezet en slechts met llauw aangeduide haarbundels. Zwart of pekzwart

;

sprieten en pooten bruin of roodbruin, evenals het voorhoofd vrij dicht grauw behaard.

Dekscliilden bij het g lang en smal, met rechte zijden, naar het uiteinde geleidelijk ver-

breed; bij bet 5 kort-ovaal; met stippelrijen of stippellijnen C,^) , wier stippels vrij diepen

vierhoekig zijn; tusschenruimten glanzig, glad; achter de schouders en achter bet midden

met enkele kleine, soms onduidelijke of geheel ontbrekende, witte scbubvlckjes. Achterschenen

bij het $ met zeer korte eindsiioren. Achterlijf bij het S, behalve het eerste sterniet,

spaarzaam en uiterst lijn bestipiield. Lengte ii-2? mm. Vooral aan eiken. Niet inlandsch.

In de Rijnprov. bij Crefeld en Elberfeld. (intermedius Boield., pallipes Dfis.) (pilosus Müll.)

Halsschild rijkelijk zoo lang als breed; rimpelig bestippeld, ruw, met kleine haarbundels; de

tusscbenruiinten der stippels fijne, verhevene rimpels vin'uiend, welke van boven niet afge-

plat zijn; bij het t? in bet midden vóór de insnoering met eene langwerpige verhevenheid.

Roodgeel of roodbruin, de dekscliilden bij bet J ovaal, met twee, uit kleine, witte schub-

jes gevormde vlekjes; tusschen de opgerichte beharing met tweemaal langere haren. Sprieten
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liiiiiiicr ilaii bij pilosus. Lengte 2—2; min. In Iwummus van eiken. Niet inlaiulscli. In

lielgië liij Scliacrlieek; in ile Rijnprov. bij Düsscldort en Elbcrrcld, uoU in Olilenlmrg en

Wcstralcn (s n li pi I dsiks Si.)

I.; Ilalsscliild met gewune beharing, of slechts met cnUele scluibvlekken 14

llalsschlld alleen met haarschiibben dicht bekleed 15

i.| Dekscliilden gelijkmatig neerliggend behaard, zonder scliubvlekjcs; achter het midden het

breedst; met diepe stippelrijen en vcrlieven tnsschenruinuen. Lichaam lang-cylindervormig,

het J breedcr dan het ^; roestrood, sprieten en jiooten lichter. Ilalsscliild slechts aan

weerszijden met een klein bultje, achter het midden ingesnoerd en neergedrukt. Lengte

i;— 2; mm. In het voorjaar niet zeldzaam op bloeiende dennen.

((f creiiatus Payk., nee F.) 8. dubius St.

IJekschilden in de tusscbcnrniinten tamelijk lijn, half afstaande, naar achteren gericht, geel

behaard; de beharing der stippelrijen uiterst kort, neerliggend, moeilijk zichtbaar 1). Lichaam

gestrekt, weinig glanzig, roodbruin; de dekschilden met twee grootc, wit beschubde dwars-

vlekken, van welke de acinerste gewoonlijk in twee vlekken verdeeld is Kop en onder-

zijde dicht wit, eenigszins schubachtig, behaard. Lengte 3—4 mm. 's Winters, achter plataan-

schors; ook in de nesten van metselbijen, in woningen en kelders. Niet inlandscli. In de

Rijnprov. bij Crefeld, ook in Oldenbiirg. Ik zag een Belgisch exemplaar uit de coll. //'«mrtW.

(s e X p u n c t a t u s 1'anz.) 2")

15 Stipiiclrijcn en tusschenruiuuen der dekschilden zwart behaard, de haartjes der tusschcuruiniten

langer en opgericht. Uekschildeii zwart, met twee wit beschubde dwarsbanden en enkele inge-

sirooide lichte schubharen; bij het <? ontbreekt deze witte teekening geheel of nagenoeg

geheel. Het ^ is overigens bruinrood, het ï pekzwart; de onderzijde, liet schildje en het

grootste gedeelte der pooien dicht, geelwit viltig. Halsschild, voor den achterrand, bij het

(f minder, bij het ï sterker ingesnoerd; met 4 duidelijke bulten; overal dicht met roodgele,

goudglanzigc haarschubben dicht bezet. Dekschilden met uit diepe vierkante stippels bestaande,

iangsrijen. Lengte 35 -4; mm. Niet inlandscli. i3ij Hamburg. In llelgie twijfelachtig.

(mauritanicus Lucas) (varicgatns Rossi)

Siippclrijen en tussclienriiimtcn der dekschilden even kort, geelbruin-, de tusschenruimten niet

opge'riclit behaard. Dekschilden eveneens zwartachtig, met twee wit beschubde dwarsbanden

en talrijke verstrooide, witte schubvlekjes, welke meestal in Iangsrijen gerangschikt zijn.

Lengte 2,'„—4 nim. Niet iiilinidsch. Deze Ziiid-Eiiropeesche soort zou bij Hamburg ge-

vangen zijn (üuvalii Lareyn.)

1.1 X. Familie ANOBIIDAE.

(Gyrrhidae Cal. Col. Kur., v. Heyd., Reitt., Wcisc i8yi)

Deze onder den naam van „lioutkevers" bekende familie bestaat uit meestal kleinere, aan de

Apatidae en 1'tinidae verwante vormen, welke vooral door den houw der sprieien in 't oog

vallen. Kop meer of minder diep in het halsschild verzonken (Fig. 8y I) en gewoonlijk eenigszins

gebogen of zelfs naar onderen gericht; de clypeus veelal duidelijk van het voorhoold afgescheiden.

Sprieien min of meer aan de zijden van het vooriioofd, ver van elkaar vóór de oogeii, ingeplant, bij

Dryophilus dichter bijeenstaande op het voorhoofd; meestal ii-ledig, bij Gastrallus, Episer-
iius, Oligomeriis, Dorcatoma en Xvlotlieca 10-, bij Coenocara en Dorcaioma flavi-

cornis i;-, bij Anitys 8-lcdig; meestal met 3 grootere of langere eindleedjes (Fig. 89 I en IV),

welke bij Frnobiiis zeer lang en smal zijn; zeldzamer draadvorniig of zwak gezaagd, zonder langere

eindleedjes (Hedobia); ofwel gezaagd of gekamd, bij l>tilinns bij het J gekamd (Fig. 8y III), bij

het <f waaiervormig (Fig. 8y II). — liovenlip duidelijk, meestal aan den voorrand gebaard. Voorkaken

pUnnp, drielioekig, aan den top met twee stompe landen. Achterkakeii met twee perkamentachtige

lobben; de buiteiilob aan het niieiiide met korte, zachte haartjes bezet; de hinnenlob meer aan den

binnenrand dicht, zacht behaard. Kaakiasters 4-ledig, draadvorniig, het eindlid laiig-ovaal, toegespitst

of scheef afgeknot, zeldzamer eenigszins bijlvormig (Trypopitys, Xyletinus). Kin meestal breed

vierhoekig. 'r<ing vliezig, langer dan de kin, naar den top verbreed; van voren uiigerand en gewoon-

lijk met afgeronde voorhoekcn. Siibmeiiium meestal duidelijk te herkennen, ofschoon het met de keel

meer of minder vergroeid is. - Ougeii bij Coenocara door eeiie diepe, smalle insnijding van den

1) In H;iiiilitiiy w.r.i ii.i;: iTii uit A/ir i'ii Aii'lr:ili'- iiii;i'\üfrili' >uurt nfv:iii(tfii, ii.l. 1*. i- \ II I :< II s Kr. lli-/.' iv inixiln il'-

,ll|.|..lrij.ii .-11 liHMli.-iHuiiu .l.T .l.'kMliiMi'ii Niii^' iil»l;i,ihri,.. «ucl KaïaiinJ; li:il~s.liil.i iiin !«.•. mIiiI.IJ fl i,\-

>.:liil'I.-n iiK-i i t) kli'iii.' niiiili- wilt!' .M:luilivl.'kj.-.N. 1 t;lf It iiin). Mij oiitn-k.'iid.

•2t
De in vryrj;i;r«; hjslL-ii duur SncUm iitii Votlcnlinrvii vcriindtlL' r-xeiiiphiivii <\ftv suurl (ml lluUerdiiiu) ln-liuun-ii lol f it r wijlje.
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pootcn. Sprieten gezaagd ol' alleen niet gezaagde knots C'"'g- ^9 'V)- I-'i;''^''!'! Ud" en

dik. Halsscliild verbreed V. Dorcatomini.

2 Halsscliild geheel zonder sclierpkantigcn zijrand, sledus bij Priobiuni aan weerszijden stomp-
kantig; smaller dan de dckschildeii. Protliorax op de onderzijde nimmer uitgehold. Sprieten

u-ledig. Aehterdijcn den zijrand der dekscbildcn ovcrscbiijdcnd 3

Halsscliild minstens naast de acliterlioeken scherp gerand. Sprieten altijd ver niteensiaandc.

Acliterdijen den zijrand der dekscliilden weinig ol' niet overschrijdend 4

3 Sprieten zwak gezaagd of draadvonnig, zonder langere eindleedjes. Halsscliild o|> de acbterhellï

niet eene kamvormige langs-verlievenbeid 1. Hedobiiiii.

Sprieten draadvonnig, inet 3 langere eindleedjes. Halsschild zonder kamvormige langs-verhevcn-
heid op de acbterhcHt. Dekscliilden niet stippellijnen of stippelrijen .... 11. Dryophilini.

4 Sprieten draadvormig, met 3 langere eindleedjes 111. Anubiini.

Sprieten gezaagd of gekamd, de 3 eindleedjes niet ol'slccbts weinig langer dan de vooral'gaanden.

IV. Xyletinini.

1. Trilnis IlEnoiiiiNM.

Ilevat slechts het genus i. Hedobia.

II. Tribus 1) u Yü PH I L 1 N i.

Sprieten meer ol' minder dicht aanecnstaande; bet voorhoofd daartusschen versmald. Voorcoxae
slechts door eene zeer smalle ]irosternale lijst van elkaar gescheiden, nekscbilden aan het

uiteinde volkomen afgerond 2. Dryophilus.

Sprieten van elkaar verwijderd, het voorhoofd daartusschen breed en gewoon. Voorcoxae iets

van elkaar verwijderd. Dekscliilden aan het uiteinde iets of wat afgeknot . . 3. Priobium.

111. Tribus Anoiuin'i.

1 De scherpe zijrand van het halsscliild is niet geheel ontwikkeld, doch gewoonlijk alleen van
achteren aangeduid. Halsscliild zonder bultige verhevenheden oji de schijf. Dekscliilden niet

of slechts onduidelijk gestreept. Sprieten lo-ledig 2

De scherpe zijrand van het halsschild van achteren naar voren volkomen ontwikkeld. ... 3

2 Protliorax op de onderzijde, tot het inleggen van den kop, uitgehold. Halsschild nauwelijks
smaller dan de dekscliilden, alleen van achteren met tamelijk scherpen zijrand. Voorcoxae
weinig, aclitcrcoxae ver uiteenstaande. De laatste drie sprietleedjes verbreed. De eerste

twee sterniteii zeer groot, in het midden aaneengcgroeid 4. GastrallUS.

Proiborax op de onderzijde niet uitgehold. ll:ils>child smaller dan de dekscliilden , met stompen
zijrand. Voorcoxae bijna aaneenstootend, aclitcrcoxae iets van elkaar verwijderd. De laatste

drie sprietleedjes nauwelijks of slechts weinig breeder dan de overigen. Alle sterniten vrij.

(lipisernus.)

3 Dekscliilden met stippellijnen of stippelrijeii. Halsschild meestal met een of meer bultige ver-
hevenheden. Protborax op de onderzijde, vóór de voorcoxae, meer of minder uitgehold . 4

Dekscliilden zonder stippellijnen of stippelrijeii. Halsscliild zonder bultige verhevenheden.
Protborax o|) de onderzijde niet uitgehold. Sprieten ii-ledig 5

4 Voor- en middelcoxae naneenstaandc. Protliorax op de onderzijde zwak uitgehold, zoo breed
als de dekscliilden. Halsschild in bet midden boog gewelfd, aan de zijden gewoon afgerond.
Sprieten lo-ledig

'

.' (Oligomerus.)

Voor- en middelcoxae uiteenstaande. Protborax op de onderzijde meestal sterk uitgehold
(Kig. By I). Halsschild meestal bultig en aan de zijden onregelmatig afgerond. Sprieten 1 t-ledig.

5. Anobium.
5 Voor- en middelcoxae cenigszins uiteenstaande. Coxaalplatcn der achterpooten naar binnen

plotseling verbreed. Tarseii kort en dik. De 3 eindleedjes der sprieten matig lang.

6. Xestobium.
Voorcoxae aaneenstootend. Middelcoxae diclu naneenstaaiide. Coxaal|)lateii der achterpooten

smal. Tarseii lang. De 3 eindleedjes der sprieten zeer lang en smal .... 7. Ernobins.
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IV. Trilnis X v 1, r. t 1 n' i n r.

1 Mcso- CM iiietnstcrmiin tot aan lici milicien iiiLt ccn iiii.'|ifii lang.siiuinil;. Stcniiicii in liet niiilelcn

niet eil;aar vergnieiil. Sprieten met 3 iets laiiycrc eiiuiieeiijes, liet overige gedeelte ge/aagcl.

l'rotliorax o|i ile uiulerzijde, vóór de uiieeii.Maande voorcoxae, iiitijelioKI. Lichaani cylinder-

vormig. DeUscliildcn niet stippellijnen 8. Trypopitys,

Meso- en raetasternum zonder laiigsindriik. De ,; eiiidleedjes der sprieten niet langer dan de

"vcrigcn 2

2 Protliorax o|i de onderzijde gewoon, vóór de voorcoxae vlak ;-,

l'rotliorax op de onderzijde met een lot aan den voorraiui reikeiulen , lioog geranden, iliepen

iiidruU tot liet inleggen van den ko|i .1

3 Zijrand van liet lialsscliild niet of slechts smal afgezet, l.ieliaani cylindervormig. Sprieten bij

het ? gekamd Cl'ig- 89 III), hij het ^ waaiervormig (l"ig. Hy II). Coxaalphuen der achiur-

poütcn aan den acliterrand in het midden verbreed y. Ptilimis.

Zijrand van het halsscliild vlaU uitgebreid. Lichaam eivormig, in habitus iets aan Iledobia
herinnerend. Sprieten in beide seksen gezaagd. Coxaalplaten der achterpooten aan den achter-

rand naar binnen verbreed 10. Ochina.

4 Metasternum zonder verheven dwarslijn. Dekschilden met langsstrepen. Halsscliild naar voren

versmald, met afgeronde, zwak aangeduide achterhoeken; op het midden kussenvormig ge-

welfd. Lichaam ccnigszins eivormig; soms meer langwerpig, kort cylindervormig.

1 1. Xyletinus.

Metasternum met cenc lijne verheven thvarslijn aciicer het midden. DekschiUleii niet gestreept.

Halsscliild met volkomen afgeronde achterhoeken. Lichaam eivormig . . 12. Lasioderma.

V. Tribus UoRCAToMiNi.

1 Sprieten gezaagd, de cindlcedjcs niet vergroot. Lichaam eivormig. DeUscliilden ongestreept.

(Mesocoelopns.)

Sprieten met 3 meer of minder grootere cindleedjes, overigens niet gezaagd (Fig. 89 IV).
Mesosternum uitgehold, van achteren door het bultig uitstekend metasternum begiensd,
waar tegenaan de kop achterwaarts gericht kan worden. Dekschilden langs den zijrand met
2 of 3, meer of minder tloorloopende, verdiepte langsstrepen 2

2 Oogen hoogstens zwak uitgerand 3

Oogen door eene diepe, smalle insnijding van den voortand nagenoeg in twee declen gedeeld.

Lichaam kort en breed, eenigszins half-kogelvormig. Coxaalplaten der acliterpooten naar buiten

iets verbreed. Sprieten 9-ledig, met zeer groote eindleedjes 15. Ciienocara.

3 Lichaam meer of minder gestrekt, hetzij eenigszins lang-vierhoekig, of langwerpig-ovaal.

Coxaalplaten der achterpooten naar buiten iets verbreed. Sprieten y — lo-ledig, de 3 eind-

leedjes zeer groot (Fig. 89 IV) 4

Lichaam zeer kort en breed, eenigszins lialf-kogclroiul. Coxaal|'.latcn der achterpooten naat

buiten niet verbreed. Sprieten 8-ledig; de 2 voorlaatste leedjes niet zeer groot, driehoekig,

liet eindlid meer ovaal (Anitys.)

4 Dekschilden met sterk uitpuilende schouderbuilen en twee, nagenoeg over de geheele lengte goed
ontwikkelde, verdiejitc langsstrepen langs de zijden; overigens meer of minder lijn, soms
iets rimpelig, bestippeld, zcnulcr eenigc aanduiding vaii tot langsrijcn gerangschikte stippels.

Sprieten 9 — lo-lcdig '13. Dorcatoma.
Dekschilden met minder sterk uitpuilende schouderbuilen; langs de zijden met drie naar voren

afgekorte, verdiepte langsstrepen en bovendien eenige rudimenten van langsstrepen aan het

uiteinde, welke zich met die langs de zijder. verbinden; overigens dicht en lijn bestippeld,
daartussclien met grovere, doch zeer ondiepe, weinig scherpe stippels, welke naar de zijden
eenigszins iu laugsrijen gerangschikt zijn. Sprieten 10-ledig. Habitus aan Xyletinus lati-
col lis en aan Lasioderma herinnerend 14. Xylotheca.

I. Trilnis II EDO lil I N i.

1. lledoMa Sturin.

Sprieten \i-Icdig , lan^^cr dan het halve Hehaam , zwak ,!^esaa.icd 0/ draad7'onn/,i,',

zonder langere eindleedjes. Voorkaken dik, driehoeki^^, aan den binnenrand , aehter
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den gewonen top , met eeti diiidelijkcn tand en daarachter ;^eivPonUjk no,!; met eentje

zeer kleine tandjes. Aihterkaken met tivee sterk ,irel>aarde lobl>en en ;\-/edij{e , draad-

vormi^^e tasters; hij H. piibescens zijn de achterkaaks lobben duidelijk van elkaar

i^escheiden, de binnenlob half vliezig ; bij de overige soorten de beide lobben hoornachti;^,

de binnenlob smal, zeer kort, dicht tegen de basis der buitenlob aanliggend en moeielijk

herkenbaar. Tong zeer klein, slechts met een haarbundel tnsschen de basis der draad-

vormige , 3 ledige liptasters uitstekend. Eindlid der liptasters eivormig met stompen top

of (//. pubescens) naar den top geleidelijk iets verbreed en stomp a/gerond Ilals-

schild geheel zonder scherpkantigen zijrand . op de achterhelft met eene kamvortnige

langs-verhevenheid. Prothora.x op de onderzijde niet uitgehold Dekschilden cylinder-

vormig, meer dan de helft langer dan te zamen breed. Achterdijen den zijrand der

dekschilden overschrijdend. Tarsen duidelijk ^-Icdig ; het 3c en \e lid dubbel zoo breed

als lang, aan den top uitgerand; klauwlid kort, slechts 'weinig smaller dan de overige

lecdjes , met twee kleine, .i,'-eu>onc klauwen.

Dit genus vormt den over,!;ang der Ptinidae en Anobiidae en grenst het naast

aan de Dryophilini. — De soorten leven vooral op bloeiende struiken. - De larve en

pop van H. pubescens zijn door Wachtl; de larve van imperialis door Bouché en

Jiuddcberg. alsook depop door Buddeberg ; de larve van r egalis door Portevin beschreven.

Van de 5 Europeesche soorten komen i in Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 DckscliiUien met Uraclitii;c, dicht opeciistaHiule, liicr en daar (iiirejjcltnatigc stippellijnen en

vrij liiclite, half opgerichte beharing fSiih-gcn. Hedobia i. sp.). liop en lialsscliild krachtig

bcMippeld. llalsschil'd op de achtcrheH't met eene, van voren naar achteren geleidelijk opgaande,

weinig scherpe, kamvormige verhevenheid. Pekzwart of hniin, granw beliaard; dekschilden

geelbruin i). Sprieten hij het $ langer dan het halve lichaam en veel slanker dan hij het $.

ï.engte 5—6 mm. Deze zeer zeldzame soort ontwikkelt zich, naar het schijnt, uit Viscnm
alhnm.Niet inlandsch. Zij zon hij Hamburg en in Lotharingen voorkomen 2).

(p u besce ns Oliv.)

Dekscliilden lijn rimpelig bcstippeld en met dicht neerliggende , schubacluige beharing (Suh-gen.

1' ti nomorphns Muls.). Zwartbrnin of donkerbruin, op de boven- en onderzijde evenzeer dicht

en lijn, schubachtig behaard; de zijden van het lialsscliild, het schildje, eene schuine vlek van

den schouder tot aan den naad, een dwarsband achter het midden en het uiteinde der dek-

schilden wit-, eene scutcihiir-vlek veelal meer geelachtig behaard 2

2 Voorraiid van het lialsscliild bultig verdikt en <ipwaarts gebogen s). Dekschilden elk met 5

lijiie, met bruine schnbhaartjes bezette, langsribbcn, van welke alleen de binnenste 3 dui-

delijk zijn; de naad altijd wit-, om het schildje meestal geelacluig bchaanl. Sprieten bij het

^ siank,"zwak gezaagd, ^ 'der lichaanislengie innemend ; bij het $ korter en iets kraclitigei. De kam-

vormige verhevenheid op de achterhelft vaii het lialsscliild is van achteren minder hoog en

miuiler sciierp. Deze soort gelijkt overigens zeer op imperia I is, doch is doorgaans kleiner;

de witte teckcniiig op de dekschilden is gewoonlijk iets helderder. Lengte 2;', -4 mm. Niet

inlandscli. In de Rijnprov. bij Cleef en Elherfcld; ook bij liremcn en Oldeiiinirg.

(regalis Dfts.)

Voorrand van het lialsscliild wel iets afgesr.oerd, doch gewoon en niet verdikt. Dekschilden

hoogstens langs de zijden met een paar llauwe langsribben, de naad soms geelachtig behaard.

De kamvormige verhevenheid op de achterhclft van het lialsscliild van achteren tot een

scherpen, hoogen kant gecomprimeerd. De zijden van het halsschild witgrauw-, het schildje wit

behaard. Dekschilden :net eene groote, driehoekige, gemeenschappelijke, witgrauwe hasaalvlek,

welke op elk eene schuine, langwerpige, bruine vlek insluit, zich langs den naad verlengt

tot aan den, achter het midden gelegen, witgrauwen dwarsbaiid, welke laatste soms onderbroken

is; bovendien is het uiteinde wMtgrauw. Op de witachtige teekeniiig der dekschilden, welke

gedeeltelijk aan eene dubbele adelaar hcrinuevt, blijven veelal hier en daar kale, ronde

stippen over; ook vcrtoonen zich soms meerdere geelachtige liaarvlekken en soms is de

geheele bovenzijde, met de teekening, bleek. Hij ah. c. *senex Kraatz is de geheele opper-

vlakte dicht met grauwgele schnbhaartjes bedekt, waardoor de witachtige teekening op de

dekschilden onduidelijk wordt. Sprieten bij het $ nagenoeg zoo lang als het geheele lichaam

,

op de onderzijde wat dichter, witaclitig, donker behaard; bij het $ ruim zoo lang als het

\) In Zuiil-uosl.-lijk Kunip.i kiinion .lok pi-luTl i\v:irlc of ucliri^l gpclliriiim- variclrilpii vour.

2) l>n «rlp,,!! .x.-iiipln:ii- [n loll. Miilliini) ini-l .Ie olik.M «H. pu hi'si'.'iis Oliv.i. lin\mi.rl lul II. iiii|.i

;t) Vuur;il iliii(I>-lijk v;m Icruijili' ni-zifli, •
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lialvc lichaam. Lengte 3è -5 mm. Van April tot Juni tegen hoomen , op paalwerk en 0|)

lilocicnde struiken. De larve in om\ liout van okkernoten, wilgen, essclien, beuken , appel-

en kersenlioomen; ook nit kliinopstengels en I' r n n n • pa eins. De kevers vliegen soms op

bloesems aan i- imperialis I-.

II. Tribus I) u v o i> n i 1. 1 N 1.

'2. Dr.vopliilus Clicvrolat.

Spric/t-n 11-/1;/!,!^, draadrormi.i:: , met 3 zeer /aiix'-c eimUccdjes ; bij het <l veelal zco

laiix als hel i^elieele , l>ij liet 9 lan,!,-er dan liet hahe lichaam ; vrij dicht aaiurtistaaiide,

het voorhoofd daartiisschen versmald. Voorkaken driehoeki^i^ , aan het uiteinde stomp;

met ccne uitranding, waardoor twee stompe tanden f^evormd zijn. Achterkaken ?net twee,

aan den rand sterk gebaarde, lobben, van welke de binnenste smaller en korter is.

Kaaktasters ^-ledig, met latig-eivormi«; , toegespitst eindlid. Kin vierhoekig, naar voren

iets versmald, evenals de tong hoornachtig. Tong kort , breed, recht a/geknot, het uit-

einde van het 2e liptaster-lid nauwelijks overschrijdend. Liptasters ^-ledig; het eindlid

eivormig, aan den top a/geknot. Kop met de oogen bij het i zoo breed als, bij het (^

veel breeder dan het halsschild. Oogen groot, sterk uitpuilend, meestal grooter bij het

S dan bij het %. Halsschild bij het -f -weinig , bij het 2 veel breeder dan lang; geheel

zonder scherpkantigen zijrand en katnvormige verhevenheid , smaller dan de dekschildcn.

Prothora.x op de onderzijde niet uitgehold. Dekscliilden eenigssins cylindervormig

,

aan het uiteinde volkomen afgerond, bij het ê meestal met meer parallele zijden dan

bij het ?, met stippellijnen of stippelrijen. Voorco.xae slechts door ccne zeer smalle

prosternale lijst van elkaar geseheiden. Tarscn duidelijk ^- ledig, met gewone leedjes.

Voorschenen bij het $ aan het uiteinde met eene kleine, haakvormige spoor. — De soorten

lei'en op hoornen , vooral op bloeiende dennen.

Van de 7 Europeesche soorten komen i in N'edcrland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Bij bet $ de oogen veel grooter, de sprieten veel langer en bet lichaam met meer parallele

zijden dan bij bet J. Dekschildcn gelijkmatig fijn bebaard (Sub-gen. Dryopbilus i. sp.) . 2

De iieide seksen nagenoeg aan elkaar gelijk, zoowel wat S|)rieten, oogen als habitus betreft

(_'Sub-gen. [lomoph tbalmus Abeille). Bovenzijde zwart, de voorrand van het halsschild

,

de schouders en het uiteinde der dekscliilden roodbruin. Halsschild duidelijk breeder dan

lang, iets smaller dan de dekscliilden, zeer dicht en grot' bestippeld, hier en daar langs-

rinipelig. Tiisscbenrnimten der dekschildcn oppervlakkig bestippeld, eenigszins netsgewijze

of scbu'bacluig gechagrineerd. Het ie siernict aan den achtcrrand duidelijk tweemaal gebogen.

Lengte z-i\ mm. Niet inlandsch. Zij zou in VVestt'alen gevangen zijn . (rugicollis Muls.)

2 Sprieten bij het $ nagenoeg zoo lang als het geheele lichaam; het 2e— 8e lid kort, van afliet

5e iets langer dan breed; het 9e

—

iic zeer lang, cylindervormig, niet krachtiger ontwikkeld

dan de voorafgaande leedjes; het 9e lid zoo lang als het 6e tot Be te zamen , liet 10e ongeveer

zoo lang als het ye, het lic langer dan het loe. Bij het J de sprieten kcu'ter, de laatste

3 leedjes iets krachtiger ontwikkeld, bet ye en loe lid naar de basis iets versmald. Bij het,

naar verhouding lang gestrekte, $ de ko|i, met de sterk uitpuilende oogen, veel breeder dan

bet halsschild in bet midden; voorhoofd gewelfd, bij uitzondering tusschen de oogen met

eene zwakke niiddellijn, zeer dicht, rimpelig bestippeld; halsschild breeder dan lang, naar

voren sterk versmald, in het midden van den voorrand uitstekend, zeer dicht en lijn, overal

gelijkmatig rimpelig besti|)peld; dekschildcn nagenoeg tweemaal zoo breed als bet halsschild,

eenigszins lang gestrekt, met parallele zijden, zwakke stippellijnen, wier stippels onduidelijk

zijn, en eiVen, over de geheele lengte gelijk breede, dicht en duidelijk rimpelige tusschen-

ruiniten; inetasternuin met lange, diepe middengroef; steruiten weinig glanzig, iets korrelig;

het ie sterniet van achteren aan weerszijden iets uitgebogen en in het midden slechts weinig

uitgetrokken. Het $ is korter, breeder en sterker gewelfd; kop met de oogen smaller dan

het lialsschild in het midden; halsschild breeder dan hij bet $, slechts weinig smaller dan

de, van iets afgeronde zijden voorziene, dekschildcn. Lichaam in beide seksen dol zwart, bij

omiitgeklenrde exemplaren de dekschildcn roodbruin, of het geheele lichaam lichtgeelachtig;

sprieten en pootcn gewoonlijk roodbruin; de beharing witacluig, neerliggend, zeer kort, op

de dekschildcn overal gelijkmatig. Lengte 15—zJ mm. Verbreid op Coniferen, vooral

op dennen en lorken. Het $ komt minder voor dan het $. De larve in de knoppen van

'onge dciineiispruitcn; de kevers komen in Mei te voorschijn i- pusillus (iylh.

'5
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Sprieten bij liet g liet miiidcn der dekscliildcn ovcrsclirijdeiul ; liet 2C lid zoo lang als liet 3e,

liet 3e tot 8e veel korter en diclit opcengcdrongen , liet ye zoo lang als de voorafgaande 8

leedjes te zamen, liet 10e iets korter dan het 9c, liet 11e langer dan liet 9e; de laatste 3

leedjes duidelijk breeder dan bet 2e tot 8c. Hij bet J de sprieten korter, liet midden van

bet lichaam niet bereikend. Hij liet <? de kop, met de nitpnilendc oogeii , veel breeder dan

het halsscliild van voren, doch zoo breed als dit aan de basis, zeer lijn rimpelig besüppeld;

halsschild iets langer dan breed, naar de zijden sterk gcwellil, naar voren sterk versmald,

soms met eene llaiiwe laiig>kiel over het midden, aan weerszijden van de basis meestal llanw

ingedrukt, zeer lijn rimpelig bestippeld; dekschilden tweemaal zoo lang als te zanieii breed,

met parallele zijden en duidelijke stippellijnen; schildje gewoonlijk iets dichter behaard;

ie stemlet van aclueren aan weerszijden uitgebogen en in het midden sterk uitgcrand; hei

2C tot 4e stcrniet aan den achterrand kort bcwimperd. Bij bet iets kortere 2 de kop, niet

de oogen, slechts zeer weinig breeder dan het halsschild van voren; ook zijn de oogen veel

kleiner dan bij bet $. liovenzijde in beide seksen zwartachtig, zeldzamer bruin- of roodachtig,

weinig glanzig; uiterst lijn en kort, grauw bcliaard ; de beharing op de dekschilden gelijkmatig

kort; sprieten en pooien zwartachtig tot roodbruin. Deze soort is vooral te herkennen aan

de opvallend lange, laatste 3 sprictleedjes, van welke het ye nagenoeg zoo lang is als alle

8 voorafgaande leedjes te zanicn. Lengte 2—3 mm. Op Pinus sylvcstris. Mei en Juni.

Niet iiilandsch. li; Westfalen bij Dortmund. /{(^^'imiur/ geeft eenig bericht over de ontw-ikkeling.

(anobioides Chcvrol.)

3. Priobiuin Motschulsky.

(G r y 11 o b i u s Tlioms.)

£)// Xt'""^ "' »a'''C>'wan/ aati Dryophi/us, doch vooral onderscheiden doordat de

sprieten van elkaar verwijderd staan en het voorhoofd daartusschen breed en j^ewoon

is; ook is hier de ton^ tamelijk klein eti hoornachti^if , 7iaar voren niet verbreed en aan

den voorrand niet nitj^erand. Habitus van Anobium, ccnigszins cylindervormig.

Sprieten kort, draadvorinig ; met 3 langere eindleedjes , welke bij het S langer zijn dan

bij het 1. Halsschild smaller dan de dekschilden , op het midden matig geivelfd. Dek-

schilden aan het uiteinde, hetzij elk afzonderlijk afgerond of iets of wat afgeknot

;

bovenop een weinig neergedrukt ; met diepe stippellijnen. Voorcoxae iets, de achtercoxae

ver van elkaar verwijderd. Sterniten vrij bewegelijk.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 /« Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Het 3C s|irietliil weinig of niet korter dan het 2e, weinig langer dan bet 4e; de laatste drie

leedjes bij het J ongeveer tweemaal-, bij liet $ 2j tot 3 maal zoo lang als breed. Halsschild

bij het J veel breeder-, bij liet f slechts weinig breeder dan de kop met de oogen; hij bet J

op de vootliell'i, aan weerszijden, met zeer sterk, soms ecnigszins hoekig-, bij bet ^ met

veel minder sterk afgeroiule zijden; naar voren versmald en iets ingesnoerd. Dekschilden

aan het uiteinde, elk al'zouderlijk , afgerond, bij het $ iets afgeknot; de stippellijnen zoo

breeil als de dwarsrinipelige tussclicnruimtcn. Schildje zoo lang als breed. Bruin of iets rood-

hruinachtig, dof, dicht en lijn behaard. Sprieten en (looten ecnigszins roestkleurig. Lengte

4j -6' mm. Verbreid op eiken. Mei— Juli i. castaneum l". i)

liet 3C sprietlid iets langer dan het 2e, bijna tweemaal zoo lang als het 4e....... 2

2 Halsschild veel breeder dan de kop inct de oogen, slechts weinig smaller dan de dekschilden;

op de voorhelft met sterk afgeronde, doch niet hoekige zijden; naar voren versmald

en iets ingesnoerd; achter den voorrand duidelijk ingedrukt. De twee voorlaatste sprict-

leedjes ruim tweemaal zoo lang als breed. Dekschilden, elk afzonderlijk, afgerond; de stip-

pellijnen veel smaller dan de dicht bestippeldc tusschenruiinten. Overigens als castaneum
en wellicht niet als soort te onderscheiden. Lengte 5—54 mm. Op beukeu, waaruit zij zich

ontwikkeld. Niet inlaiulsch. Bij Gniik in de Rijnprov. ontdekt 2).

(V castaneum Gylh.) (Eichholfii Seidl.)

1) Ik vtTiiiofd dal Ijij de ondersclii-idinp dor süurtiMi \an dit jreniis liij di' vfi^^cIlil]^'lld»' auteurs verwarring beslaat, leiigevuipe

van h.'l niel duidelijk uuderki'iiiieii der beide seksen. Mei de besclinjvinnen van .SViiHK; en .SVAifsiif is helm. i. niel niugehjk

liel nianiu'lje van e a s l a il e u UI volduende Ie leereii kennen, daiir lii'l halsscbild lu) de nianneljes veel smaller is dan bij

de wijljes en de label der suorleu bij SfnUïtz liouId/.akelijk iiilgaal van den vnrili vaii bel baissehild ; daardiiyr deler-

iiiiueeri n allielil de inaiineljes vaii castaneliin l'. als trieuldr Olir. en siuninige vvijljes als E i e b li o t li i Seidl. De

lengle van bei :!e spriellid sebijnt iiiij bel beste underscbeidinps-keuinerk Ie itijn.

:*) liij Willen a. d. Itubr iii W'-sltaleri was d.-ie süurl uiel zeldfaaiu bij roriniea rufa en vuural iu de iiesleii van l.asius

lirunneus in uiide eikeii>trunkeii.
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Ilalssdiilil slcdits weinig lirccilcr cl;in de kop met de ooijeii, vtel siniiller d:in de dekscliildeii;

met zwal; alj^croiide zijden 3

8 Sdiildjc zoü lang als breed. Sn|i|iellijnen der dckschildcn zon breed als de uisselienniiniicn.

Mcsostcrntini rnssclien de niiddele<isae tanielijlc breed. Dekscliilden aan liet tciieinde duidelijk

afgeknot. Donkerbruin, dicht met bijna goudgele haartjes be/et; met diepe, scherpe stifipel-

lijnen; veelal de naad en de afwisselende tusschenruitmcn iets meer verlieven. Malsschild

smaller en langer dan bij castaiieum, aan de zijden veel minder sterk al'gerond; achter

den vuorrand iets ingedrukt. Oe laatste 3 sprietleedjcs bij het ^ langer dan bij het $. Lengte

4-5 mm. Hij Mecrssen (Limburg), April, uit essclienhout ontwikkeld. Ook in Westlalen.

Ik zag een exemplaar uit liet Weener Ilormuseuni (det. .S"c///7i/v) . . 2. tricolor Oliv., Muls.

.Schildje breeder ilan lang. De langsstrcpcii der dckschiUlen liiner bestippeld. Mesosternum

tusschen de miildelco\ae tamelijk smal. Overigens aan de andere soorten verwant. Lengte

5 mm. Niet inlamlsch. Zij zou in h'rankrijk, doch ook in Nassau en Mecklenlnirg voorkomen.

Mij onbekend (planum 1"., Muls.)

IlL Tribus A N' o b i i N i.

4. üastrallus Jacq. Du val.

Spridcii draadvormig;, \o-ledig, ver uiteenstaand,' , de laatste ^ hrdjcs stcrl- saiiien-

gedrukt en naar binnen -rerfireed. Kop zeer diep in het hahsehild verzonken , in rust

naar onderen .e^elwgcn. Voorhoofd breed
,
geivoon. flalsschild op de onderzijde , tot het

inlezgen van den kop , uit.i^ehold ; naiiwe/ijks smaller dan de dekschilden : zonder bultige

verhevenheden op de sehijf, alleen van achteren met tamelijk scherpen zijrand. Dek-
schilden Jijn bestippeld, met zeer onduidelijke , langs de zijden duidelijker langsstrepen

:

aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond. Voorcoxae 'weinig, achterco.xae ver uiteen-

staande De eerste twee stcrniten zeer groot , in 't midden samengegroeid. Tarsen kort,

de leedjes naar het uiteinde verbreed; het ie lid verlengd. Lichaam eenigszins cylinder-

vormig ; dof, dicht en fijn bestippeld en fijn zijdeachtig
,
grauiv behaard.

De larven van beide soorten werden door Perris beschreven.

Van de 2 liuropecsche soorten komen i ia Nederland en i in het aangrenzend
gebied 'voor.

Ilalsschild iets langer dau breed, aclitcr den in liet midden kapvonnig uitgetrokken voorrand

een weinig ingesnocrd; van voren op de schijl' eenigszins sameugedridu, waardoor eene

kleine, meer oP minder duidelijke langsbiiil gevormd is; bij grootere exemplaren is ook eene

kleine langsbuil voor het schildje zichtbaar; de achterrand aan w'eerszijden zeer zwak uitge-

bogen, met stompe, niet uitstekende achterhoeken; de zijrand van al' het midden naar

achteren geleidelijk sterk afgezet. Zwart, zwartbruin of roodbruin, uiterst liin , kort en

dicht, zijdeglanzig grauwgecl behaard; Sjirieten en pooten gewoonlijk roodbruin. Bij het $
zijn de oogen iets grooter, de laatste 3 sprietleedjcs merkbaar langer dan bij het Sa ook
is het voorhoofd smaller. Lengte 2

—

;ï mm. Op liazelaars. Niet iulandsch. Zij zou in België

voorkomen (cxilis Gylh., scricatus Lap., Muls.) Ci m m a rgin a t us Miill.)

Ilalsschild iets hrecdcr dan lang, van voren niet versmald, in het midden zwak iiigcsnoerd;

de voorrand veel minder kapvormig uitstekend; gelijkmatig gewelfd, zonder langsbuil; de

aclnerrand aan weerszijden duidelijker uitgebogen; met duidelijke, iets opgerichte, achter-

hoeken. Deze soort is gewoonlijk lichter gekleurd dan i ni ni a rgi n a tus; korter, iets sterker,

minder dicht en eenigszins rijpacluig behaard; sprieten en pooten roodachtig. Bij het $ de

oogen groot, iets uitpnilend , hij het 5 kleineren z.vak gewelfd; het voorhoofd tusschen

de oogen veel smaller dan bij het J. Lengte 2— 3 mm. Eenmaal bij Valkenburg (l.imb.),

juli, uit Crataegus geklopt. Ook in Wcstfalen en in de Rijnprov. . . i. laevigatus oliv.

Epi.sernus Thomson.

(.•X m pli i b o I us Muls., Claudius Gozis)

Sprieten lo-ledig : de laatste 3 leedjes verlengd, namoelijks ofslechts -weinig breeder

dan de o'oerigen , ten minste bij het <? elk ongeveer zoo lan.i^-- als de voorafgaande leedjes

te zamen. Voorhoofd zeer breed
,
geiuoon Ilalsschild smaller dan de dekschilden , met

stompen zijrand en niet bultig gewelfde schijf. Prothorax op de onderzijde niet uitge-
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hold. Dekschilden bestippeld , slechts aan de zijden zwak gestreept. Alle sterniten vrij.

Voorcoxae bijna aaneenstootend, achtercoxae iets van elkaar verwijderd. Tarsen vrij

lang, het ie lid lang.

Van de 5 Eiiropeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Licliaain lang gcstrekc, in beide seksen verschillend; in den regel donkerliriiin ; op de boven-

zijde glanzig; -ipriecen, pooten en dekschilden licl]tcr brnin; lijn en zeer kort behaard;

onnitgekleiirdc exemplaren zijn lichter. Bij liet $ de kop, niet de groote nitpuileiide oogen,

veel hrceder dan bet balsschild; sprieten langer dan het halve lichaam, niet 3 zeer lange,

cylindervorinige eindleedjes, liet 8e lid iets laiii;er dan bet 3 tot 7e te zaïnen, bet 9c icis

korter dan du aangrenzende lecdjes; balsschild breeder dan lang, duidelijk smaller dan de

dekschilden, van voren iets versmald, vlak gewelld, met stompe voor- en acbterboeken,

liijna rechten acluerrand, lijn rimpelig besti|)peld, aan weerszijden met een schcevcn indruk,

waardoor eenc kleine bidtige verhevenheid op het midden ontstaat; dekschilden ongeveer

driemaal zoo lang als te zamen breed, met nagenoeg parallele zijden en zwakke schonder-

bnil. Het S is plomper, met veel smallcrcn kop, breeder halsscliild en smallere dekschilden
;

de laatste 3 sprieileedjes veel korter dan bij het $. Lengte 2-3 mm. Op Coniferen,
vooral o|i Abies pectinata. Niet inlandsch. Zij zou in Oldenburg gevangen zijn.

(s t r i a t e 1 1 u s liris.)

Oligomerus Redtenb.

Sprieten lo-ledig; het \e lid vrij groot, de volgeiide twee lecdjes gelijk, veel kleiner dan

het ie, ongeveer tweemaal zoo lang als de 'volgende 4; de laatste 3 leedjes zeer groot,

te zamen langer dan alle overige leedjes bijeen. Monddeelen als bij Anobium, het

kaaktastereindlid nagenoeg eylinderi'ormig. Lichaam lang-cylindervormig. Halssehild

verbreed, zoo breed als de dekschilden; de scherpe zijrand van achteren naar voren

volkomen ontwikkeld; de voorrand recht: de voorhoeken recht , de achterhoeken afgerond,

doch nog aa?igeduid ; op het midden bultig gewelfd , met iets verdiepte middellijn. Dek-

schilden met onregelmatige stippelrijen. Prothora-x op de onderzijde zwak uitgehold.

Voor- en middelcoxae aaneenstaande.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Lichter ol' donkerder roodbruin; lijn en dicht, zijdeglanzig bebaard; sprieten en pooten roest-

klenrig. De stippelrijen der dekschilden zijn onregelmatig, hier en daar dnbbelrijig; tnsschcn-

ruiniteii uiterst lijn Icdcracluig bestippeld. 15ij het $ de sprieten langer, met langere eind-

leedjes, ook de pooten slanker. Bij het $ de zijden van bet balsschild meer afgerond. Lengte

4--— 5 mm. In vermolmd hout van oude Inofhoomen, ook aan linden. Niet inlandsch. In

dé Rijnprov. bij Aken en Diisseldorf (brunneus Oliv.)

5. Anobium Fabr.

(Byrrhus C-eollr., Cat. Col. Kur., v. Ileyd., Reitter, Weise i8yO

.Sprieten ii-hdig : het ie lid grooter en dikker, de volgende leedjes klein ; de laatste

drie lang en breed, dikwerf te zamen veel langer dan de rest der sprieten. Voorkaken

jnet ztandig uiteinde. Achterkaken met twee, langs den rand behaarde , lobben, van

welke de binnenste smaller en korter is. Kaaktasters draadvormig , ó,-lcdig . het eindlid

scheef afgcknot. long vliezig, uitgcra7id. IJptasters draadvormig
,

;^-ledig, het eindlid

eveneens scheef a/geknot. fJchaam lang-cylindervormig. Kop met ecnigszins loodrecht

afhellend voorhoofd; in het korte, kapvormige halssehild teruggetrokken. Halssehild

meestal bultig en aan de zijden onregelmatig afgerond ; de scherpe zijrand van achteren

naar voren volkomen otitwikkeld. Prothorax op de onderzijde meestal sterk uitgehold

{Fig. 89 /). Dekschilden met regelmatige stippelrijen of stippellijnen. Voor- en middel-

coxae aaneenstaande. Tarsen i-ïedig. Het $ is gewoonlijk kleiner en heeft langere sprieten.

De soorten leven op hout, boomen e?i heesiers. — De 'witte, 7veeke , kort behaarde

,

larven bezitten 3 paar pooten , doch ?nissen de oogen ; zij leven in allerlei houtwerk , als

meubels, balken enz., vooral in het bciverkte hout van populieren, wilgen, beuken, berken

en zelfs van eiken , waaraan zij groote schade kunnen aanrichten , daar zij het in alle
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rkhlingcn doorvreteti ; anderen leven in takken van boomcn en heesters. Zij verpoppen

in hunne gatigen , de kevers komen door cirkelrondc gaatjes te voorschijn, i en ? brengen

sexueele loktoonen voort , zijnde een getik dat veel overeenkomst heeft met dat van een

horloge en naar het schijnt ontstaat, doordat de kevertjes , sprieten en voorpoolen

ingetrokken en op de middel- en achterpooten steunend, met den kop tegen het ondervlak

aanslaan , welk geluid in onze woningen , ten gevolge van het resoneeren ,
vooral bij nachte-

lijke stilte, duidelijk 'waarneembaar is; vandaar de benaming „kloptorren" . De Duitschc

benaming „Todtenuhr" duidt voor bijgeloovige menschen op te verwachten sterfgevallen.

Men schijnt meermalen 7vaargenomen te hebben , dat t'wee individuen in dezelfde ruimte,

met tusschenpoozen elkaar , als het ware , beantwoorden. Ook heeft men het knagen der

larven, bij groote stilte, evenals bij de To midden kunnen hooren. Bijgevaar trekken

deze kevertjes sprieten en poolen in en houden zich als dood. V Zomers zwermen zij, in

groot aantal, des nachts rond en treft men ze dan in massa aaji tegen muren , vensters

,

op balken en planken. Een paar soorten leven in allerlei droge plantenwaren.

De larve van A. denticolle is door Mulsant en Perris ; de larve en pop van

striatum zijn door Rouzet en Perris, die van fulv icorne door Perris , die van

paniceum door luisch, die van fagi door Buddebcrg ; de larve van rufipes is

door Rosenhauer en de levensKujze van emarginatus door Judeich beschreven.

Van de 20 F.uropeesche soorten komen 6 in Nederland en 3 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Het tweede ent en met liet vijl'cic sterniet over liet niitldcn met elkaar sanicngegi-oeid ; liet

ie stemlet duidelijk korter dan het 3e. Ilalsscliild, van terzijde gezien, van achteren

hoog Iniltig boven het nivean der dckschilden verheven. Mcsostermiir over de gciieele lengte,

benevens het metastenunn tot aan het midden, diep uitgeliold (Sub-gen. D e 11 d r o h i u ni Muls.).

Dckschilden met langsstrepen , waarin vierhoekige stipfiels 1

Alle steriiitcn vrij 3

2 Coxaalplaten der achterpooten smal, met rechten achcerraiid. Voor- en achterhoeken van

het halsschild afgerond; de zijden van voren ver benedcnwaarts getrokken en in een wijden

boog in den voorrand overgaande; op het midden van de schiji' niet een langsindruk; naast

de achterhoeken, aan weerszijden van den achtcrraiid, met cene gele haarvlek. Zwart ol'pck-

hruin, dol'; de bovenzijde uiterst korc en lijn grauw-, de onderzijde meer gcelgrauw, zijde-

glanzig behaard. Het $ met langere s[irieten dan het ?. Lengte 5—6 mm. De larve vooral

in oude meubels, paalwerk en in het hont van tuinhuisjes, doch naar het schijnt ook in

oude klimoptakken en andere heesters. De kever verschijnt in Mei en Juni. Ofschoon deze

kever in geheel Duitschland zou voorkomen en ook uit Aken, Crefeld, Düsseldorf, Olden-

burg en 'door O. Scbne'uUr van het eiland Spiekcroog is opgegeven , zoo zag ik nimmer
exemplaren in Nederland gevangen. Exemplaren uit lielgië, die ik zag, waren onjuist gedeter-

mineerd en behooren tot denticolle: ik vermoed dat deze twee soorten meermalen met

elkaar verward worden en A. pertinax vermoedelijk niet in ons gebied voorkomt.
(fagi Herbst, striatum F.) (pertinax L.)

Coxaalplaten der achterpooten in het midden van den aciucrrand hoekig uitstekend en aan

de binnenzijde naast de trochanters uitgebogen. Achterhoeken van het halsschild recht, scherp

aangeduid; ook de voorhoekcn nagenoeg recht, de zijden in het midden weinig benedcn-

waarts getrokken, vi'iór het midden nagenoeg recht; op de plaats der voorhoekcn bevindt

zich eene duidelijke, driehoekige oppervlakte, wat voor deze soort zeer karakteristiek is;

op het midden van de schijf een oppervlakkige langsindruk; de acliterrand nagenoeg overal,

doch vooral de achterhoeken geel behaard. Deze soort onderscheidt zich nog van pertinax
door de kortere, meer gewelfde vorm, het naar verhouding grootere halsschild , de sterkere,

meer lluweelachtige beharing; ook is de kleur wat lichter, incer pekbruin; dof, lijn en

dicht hestippeld; onderzijde granwgeel behaard; de bultige verhcvenlieid op het halsschild

is minder aangeduid en eindelijk zijn de stippellijnen der dckschilden zwakker. Lengte

4i—6 mm. Deze soort zou zich ontwikkelen uit zieke haagbeuken (C ar p i n n s betnlus)eii

ook uit Castanea vesca. Zeer zeldzaam; Doetinchem en Kerk rade . . i. denticolle Paiiz.

3 Zijden van het lialsschild niet gelijkmatig afgerond 4

Zijden van het halsschild gelijkmatig afgerond, ongeveer hall' zoo lang als de lengteas.

Het nietastcrnnm niet-, net mesosiernnm slechts zwak ingedrukt. Halsschild naar voren

duidelijk versmald, vlak gewelfd; de acliterrand duidelijk iwceniaal uitgebogen, in bet

midden voor het schildje iets uitgetrokken; de voorhoekcn stomp-, de achterhoeken iets

afgerond. Dckschilden nagenoeg zoo breed als het halsschild, met lijne stippellijnen en uiterst

lijn gerimpelde tussclienrniniten. Roodbruin; vrij dicht, lijn, gcelgrauw behaard. Kleine
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exemplaren, met naar vuren sleclits weinig versniaUi lialsscliild, met recluen voorrami en

liijna rechte voorlioeUcn , alsmede o|) ile cicUscliililtn mei naar liet uiteinde nagenoeg nitgcHischtc

stippellijnen , zijn als miiiiiliiin V. Qianiim l\üst.) beschreven. Lengte 2 ;, mm. Kevers en larven

niet zeldzaam in allerlei drnge plantenstull'en , als: uud brood, kruiden 1), meelsoorten,

gember, rliabarber, onwels, peper, berbaria, sclieepsbeschuit en soms ooU in sleclit geconser-

veerde insectenverzamelingen. Door den handel over de gebecle aarde verbreid.

6. paniccuni L.

4 Ilct eerste sterniei veel korter dan het 3e, bet tweede veel langer. Ilalssehild, van terzijde

gezien, van achteren niet bultig boven bet niveau der dekschildcn verbeven; van boven

gezien met eenigszins parallcle zijden, welke achter bet midden sterk nitgerand zijn, waar-

door ecue stompe, doch duidelijke bock gevormd wordt, terwijl de achterhoeken zeil' door

de sterke iiitranding weinig of niet aangeduid zijn; de randen breed afgezet en opgebogen

,

de voorhoeken afgerond; over het midden sterk gewelfd; van voren meestal meteenc lijne

middellijn; op her midden eene onduidelijke drielioekige groef, welke aan weerszijden ecne

bultige verhevenheid en een scheeven dwarsindruk vertoont; achter het midden bet rugge-

deeUe ph>tscling aan weerszijden afvallend en aldaar eene breede, vlakke groef vormend; in

bet midden voor het schildje blijft nog een wigvormig bultje over. Metastcrnnm niet-,

niesosternuni zwak uitgehold. Coxaalplaien der acliterpooten, in bet midden van den achter-

rand, sleclits iets hoekig uitgetrokken (Sub-gen. Microbrcgma Sciill.). Voorbool'd vlak

gewelfd. Dekschilden zoo breed als het lialsscliild, met parallele zijden en lljnc, regelmatige

stippellijnen. Sprieten bij het J korter dan bet halve licbaam, bet 3e tot 8e lid veel smaller

dan de' wortel- en einillecdjes; bij bet $ zijn de eindleedjes smaller en iets langer. Deze

soort, welke overigens zeer aan striatnm herinnert, is lang gestrekt, cylindervormig,

lichter of donkerder roodbruin, niet lichtere sprieten en pooien; o|) de bovenzijde dof,

uiterst kort, neerliggend, witgeel behaard: (uiderzijde glanzig. Lengte 4— 4^ mm. 0|) sparren

en oude wilgen. Niet inlandsch. In de Rijnprov, bij Düsseldorf en lilberfeld; wellicht ook

in lielgië 2) (emarginatum Dufts.)

Het eerste sterniet langer dan het 3e. Halsschild, van terzijde gezien, van acbteren hoog

bultig boven bet niveau der dekschilden verheven 5

5 Mctastcrnum tot aan bet 'midden en mesostcruum in de lengte diep uitgehold. Coxaalplaten

der acliterpooten smal, met rechten aclitcrrand (Sub-gen. Anobium i. sp.). Ilalssehild

iets smaller dan de dekschilden, iets langer dan breed; hoog gewelfd, zoodat de zijranden,

van boven gezien, weinig zichtbaar zijn; van achteren met eene krachtige, zijdelings ge-

coinpriineerde bult, die naar ile basis sterk afvalt; aan weerszijden van dit afvallend gedeelte

met een die|>eii indruk, welke met een anderen voor de achterhoeken samenlmngi; meteene,

tot aan den top van den bult, inccr of minder duidelijke middellijn ; de voorhoeken eenigszins

spits uitstekend, de achterhoeken scheef afgesneden en daar meer of minder duidelijk uitge-

bogen; de basis nagenoeg recht afgeknot. Dekschilden met jiarallele zijden en regelmatige

stippellijnen, welke naar het uiteinde fijner worden. Deze soort is in grootte en klenr zeer

veranderlijk en vooral gemakkelijk te herkennen aan het diep uitgeholde mcso- en meta-

siernum. Lichaam cylindervormig, lichter of donkerder bruin, ook wel roodbruin, dof;

sprieten en pootcn, veelal ook de schouders iets lichter gekleurd; zeer lijn, neerliggend,

op de dekschilden iets zijdeachtig behaard. Voorhoofd niet eene buil in het midden. Sprieten

bij het $ het midden van het lichaam niet bereikend, het 3e tot 8e lid smal, gedrongen,

kort; de laatste drie leedjes lang gestrekt en veel breeder; bij het $ de sprieten iets korter.

Met eerste en tweede sterniet lang, het 2e zoo lang als het 3e en 4e te zamen, het laatste

bij het ^ met een dwarsindruk, bij bet $ aan het uiteinde met twee meer of minder duide-

lijke bultjes. Lengte 2\—
4'J

mm. Zeer gemeen in buizen in oude meubels, planken, balken

enz. Zij zwermen in juli; de copulatie geschieiit, volgens Xrimbcu, 's nachts, waarop het J
een 40 tal eitjes, éc'n voor iin, tegen houtwerk aankleeft; na enkele dagen komen de larven

uit, die zich in het liont invreten . . . (doniesticum Muls., peninax F.) 2. striatum Oliv.

Metasterniiiii hoogstens aan den voorrand iets ingedrukt, niesosternuni zwak of niet ingedrukt.

Coxaalplaten der acliterpooten in het midden van den achierraiul stoinplioekig verbreed en

van binnen eenigszins nitgerand (Snb-geii. Il a d ro b re gin 11 s Thoms.). lialsscliild van achteren

met een zijdelings gcconipiinieerden bult, op welken en meestal ook daarvoor eene smalle

langsgroef f>

6 Dekschilden aan bet uiteinde afgeknot 7

\] Naar lii-t scliijiu Züii di-£i- soorl /.olr> zeer j:iftige, pi-(lroog(le iilanU'M, aU Airupa nplla (lüiiiia , Cicula vin
() o II i u III lil a c u 1 a 1 11 111 aanvrelcii,

-) Uflgischc (>xciii[ilan'ii (i'X t;oll. Wcslluu'l) lik- ik lap, wari^ii uiijiiiat (ji.'dclüriiiiiicerd va lifliyuri-'ll lot slrialuin Oliv.
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Dckscltilden aan liet uiteinde volkomen algcronii, met tamelijk lijn liesiijipeUle langsstrepen.

Lang gestrekt en smal, lichter ui' dcmkertler rocidbrnin, dof, uiterst lijn en kort behaard;

sprieten en pooten lichter gekleurd. Achterhoeken van het halsschiUl al'geknot en llauw

uitgerand. Overigens heeft deze soort den habitus van den zooveel kleineren nitidum.

Lengte 5''— 7 mm. Vooral aan oude elzen, okkernoten, haagbeuken en in vermolmde linden.

Niet'' inlandsch. In België bij Vliermacl-Roodt, in de Rijnprov. bij Aken en lilhcrl'eld, ook

in Westt'alen (cinnamonienin St.) (castaneum Herbst) 1)

7 Achterhoeken van het halsscliild schuin afgesneden en duidelijk uitgerand, de zijrand zeer

ondiiidelijk gekarteld; de bult door groote, diepe zijgrocven sterk gecomprimeerd. Mcso-

stcrnum "duidelijk uitgehold. Aciuerrand van het eerste stcrniet aan weerszijden llauw uit-

gebogen , in het midden naar achteren in een vlakken boog afgerond. Lichaam opvallend

hing 'gestrekt, cylindervormig, zwartachtig of donkerbruin, bij onuitgekleurde excniplarcn

roodbruinachtig; 'zeer dicht en kort, grijs zijdcachtig behaard: de afwisselende tusschenruimten

der niet volkomen regelmatige stippelrijen der dekschiUicn veelal iets dichter behaard en

daardoor schijnbaar iets meer 'verheven. Sprieten en pooten rood- of bruinachtig; soms ook

de voorrand van bet halsschild en de schouderbuil lichter gekleurd. Voorhoofd gewelfd, in

het midden veelal met eene lijne langskiel. Sprieten bij het $ iets-, bij het <? veel langer

dan kop en halsschild te zamen; de laatste 3 leedjes bij het <? langer en smaller, het eindlid

meer cylindervormig. Halsschild langer dan breed, naar voren iets versmald, zeer sterk

gcwelld", zoodat de zijrand, van boven gezien, slechts op de voorhelft zichtbaar is; de bult

versmalt zich naar de basis wigvorniig; van af de voorhoeken tot naar het midden verloopt

een schuine, vlakke indruk; 'de naar voren gerichte voorhoeken zijn duidelijk; over het

midden dicht rimpelig bestiiipeld; de fijne middellijn het duidelijkst op den bult, naar voren

meestal uitgewischt. Dekschilden aan het uiteinde naar binnen schuin afgeknot. Coxaalplaten

der acbterpooten smal, in het midden van den aciuerrand zwak siomphoekig verbreed. De

eerste twee sterniten lang, het 2e het langst. Laatste sterniet bij het ^ met een duidelijken

dwarsindruk. Lengte 4—5 mm. Up beuken; zij schijnt in de hoogste takken te leven. Arnhem

,

in de Vechtstreek (Overiisscl), Valkenburg en Eysden (Limburg), Juli.

(tagicola Muls.) 3. fagi Muls.

Achterhoeken van het halsschild vlak afgerond, nauwelijks uitgerand; de bult door kleine

zijgroevcn zwak gecomiirimecrd. Achterrand van het eerste sterniet nagenoeg recht. Halssclnld

lijn, doch duidelijk korrelig bestippcid, met eene meer of minder duidelijke middellijn.

Sprieten als bij fagi "

8 Zijrand van bet halsschild nauwelijks gekarteld, bijna gnafrandig. Mesosternum in het midden

zwak iritgehold. Dekschilden me't parallelc zijden en lijne, regelinatige stipiiellijnen; aan het

uiteinde te zamen afgeknot; de tusschenruimten slechts uiterst weinig gewelfd. Deze soort

onderscheidt zich vooral door den weinig ontwikkelden bidt op het halsschild, de gewoonlijk

nauwelijks merkbare, soms zelfs volkomen ontbrekende middellijn en de zwartachtige

kleur; 'zij heeft den habitus van striatum; zelden zijn de dekschilden roodbruin (nb. c.

*nifij>enti'c Dfts.), nog zeldzamer is ook het halsschild geheel roodbruin (ab. c. "nibntm Reitt.):

sprieten en pooten roodachtig, de dijen donkerder; grauw, uiterst kort en vrij diiht behaard.

Halsschild zoo lang als bre'éd, naar voren iets versmald, sterk gewelfd; de zijrand, van

boven gezien, daardoor niet zichtbaar; vóór de achterhoeken inet een sraallen dwarsindruk,

deze indruk is de duidelijkste en meestal de eenige, terwijl de zwakke indrukken naast den

bult zeer onduidelijk zijn' of geheel ontbreken; de zijrand, van terzijde gezien, flauw twee-

maal gebogen; de voorhoeken nagenoeg recht. Coxaalplaten der acbterpooten smal, aan den

achterrand iets stomphoekig uitstekend. De eerste twee sterniten veel langer dan het se en 4e
;

het laatste sterniet bij het i nabij het uiteinde dwars ingedrukt; bij het J met twee zwakke

bultjes nabij het uiteinde. Lengte 2*—4 mm. Op sparren. Niet zeldzaam in Zuid-Limburg

(Heerlen, Nuth, Bemelen en Valkenburg); ook bij Venio, Tiel en Doetinchem; Mei—Juli.

(morio Villa) 4. fulvicorne St.

Zijrand van het halsscliild fijn, doch duidelijk gekarteld. Mesosternum niet uitgehold, daardoor

van den in habitus en kleur zeer overeenkomenden striatum onderscheiden. Dekschilden

met parallele zijden en grovere stippellijnen; aan het uiteinde schuin afgeknot. In grootte

zeer veranderlijk, eenigszins bruinachtig, dof, uiterst lijn, rijpachtig glanzig bcliaard. Sprieten,

pooten en schouderbuilen roodachtig. fCop met de oogen bij het $ zoo breed als het hals-

schild van voren, bij het J iets smaller. Halsschild nauwelijks zoo lang als breed, zeer dicht

en lijn korrelig; voor de stompe achterhoeken met een diepen dwarsindruk; de middellijn

meestal krachtig ontwikkeld en gewoonlijk tot aan den voorrand duidelijk ; de lijn gekartelde

zijrand is, van boven gezien, zichtbaar; de voorhoeken eenigszins spits uitstekend. De eerste

twee sterniten nagenoeg even lang, veel langer dan het 3e en 4e; het ie sterniet in het

midden van den achterrand bochtig uitstekend. Bij het $ de laatste 3 sprietleedjcs in 't oog

1) A. rul'ipcs F. (elonpalmn I'ayk.) suhijiu uem- aiutere soort Ie ziju.
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vallciul lansjur dan liij lic-t J. Deze soort is nn.x-r gcstrcUt clan l'ii 1 v icor nu en ()iuii;rscln;ii.kn

düur de iiitcrsi lijnc, zeur koitu maar rijpaclnii; glinsturendu liuharini;, du bruine UIcnr, dun
diepen dwarsindruli aan weerszijden van net halsscliild en du iets gnivcrc scuipiuiir. Lengte

2A-.;i- mm. Zeldzaam op sparren en beiil;en. Meunnalun in de omstrelven van Maastricht,

Jnli, Ang 5. nitidum llerbst.

G. Xestobium Molscli.

(C n e c u s Thoms.)

Sprieten w-ledi;^, tnalig lang; de 3 eindleedjes ina/i,i; /an,!^'-. Kop vrij diep in het

halsschild verzonken ; het voorhoofd breed
, gewoon, llalsschild zoo lirecd als 0/ brceder

dan de basis der dekschilden , zonder biiltig;e verhevenheden ; de scherpe zijrand van
achteren naar voren -ivlkomen ontwikkeld. Prothorax op de onderzijde niet iiit,i,'^ehold

Dekschilden zonder stippellijnen of stippelrijen
,
geiüoon bestippeld ; aan het uiteinde

sterk afi;erond. Sterniten vrij beweegbaar. Voor- en middelcoxae cenigszins niteenstaandc.

Coxaalplaten der achterpooten naar binnen plotseling verbreed. Tarsen kort en dik.

De larve van X. rufovillostnn is door Boiichc, Ratzcbitrg , Westwood en Erichson,

de gehecle Icvensgescliiedenis door Descha?nps ; de larve en pop van plu mbeu m door

Buddeberg beschreven.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Bovenzijde dol'; neerliggend, lijn, grauwgccl, vlukkig behaard. Het 6c tot 8c sprietliJ langer

dan breed. HalsichiUI van voren niet smaller dan vai; achteren (Siib-gen. Xcstobiiiiii i.

sp.). Halsschild bruudur dan de basis der dekscliilden , de zijrand vlak uitgebreid, sterk

afgerond; du basis aan weerszijden opiiervlakkig iiitgcrand; de voor- en achterhoeken alge-

rond. Dekschilden lijn en korrelig bustippuld. Lichaam bruin, onuitgukleurde cxem|ilaren

roodbruin. Tarsleedjes breed, drieiioeki^. Lengte 5J— 8 mm. De grootste soort der A n o-

biidun; zij leeft in onde eiken en vooral in eikenbalken van woningen; hare aanwezig-
heid wordt reeds bemerkt door de zeer grootu vlieggatcn; 'szomurs zwermt zij rond. De
kaa^klellrige larve herinnert aan die van Aphodius. Verbruid door het geheele land en

soms zeer schadelijk. Keuwenoude eikenbalken, van een afbraak op het Binnenhof in den

Haag afkomstig, waren geheel geperforeerd; ook zag ik eenmaal de eikenhonien doozcn eener
verwaarloosde insectenverzamcling van deze soort doorknaagd, zoo ook oude kerkbanken.

(tesscllatnm F., pulsator Schall.) 1. rufovillosum de G.

Bovenzijde glanzig, ongevlukt, mut eenigszins afstaande, grainvgcle beharing; zeer fijn en

matig dicht bestippeld. liet 6e tot 8e sprictlid nagenoeg zoo breed als lang. llalsschild van
voren smaller dan van achteren (Sub-gen. llyperisus Muls.). Het 2 is groorer en breeder,

het $ smaller en muur cylindurvormig; zwart of donkerbruin, op de bovenzijde groenachtig-

bronsglanzig; sprieten roodgeel; pooien lichter of donkerder bruinachtig, de schenen en

tarsen gewoonlijk meer geelachtig, de dijen in liet midden iets zwartachtig; meestal zijn

ook du zijdun van hut halsschild un het nituinde der dekschilden roodachtig doorschijnend;

bij ab. c. vuriahllc Dcj. Qaenciculle Dahl i. I.) du dukscliildun , bulialve om bet schildje,

roestkleurig. Halsschild zoo breed als de basis der dekschilden, bij het $ aan de zijden

nagenoeg re.htlijnig, bij het J zwak afgerond; du zijrand brued afguzut un opgebogen, alle

hoeken afgerond, du basis aan weerszijden uitguraud. liet J vertoont op het laatste sterniet

twee dwarsbuhjes waaro|) een liaarlunulel. Bij liet ^ de oogen iets gvooter. Lengte 4— 6 mm.
Uit dor dennenhoni en ook nit dorre beukeniakken; zij schijnt de toppen der boomun tu

buwonen. Verbreid, doch vrij zeldzaam, in de grcnsprovinciën. De ab. c. var'utbilc bij

Kcrkrade (Limbi:rg) (pcjliiuin DIts.) 2. plumbcum 111.

7. Kniobius Thomson.

(L i ozo n m Mnls.)

Sprieten i\ -ledig, lang, bij het S soms langer dan het geheele lichaam, bij het 1

korter ; de 3 eindlecdjes zeer lang en smal , veelal sterk verlengd. Voorhoofd breed

,

geivoon. Ifalsschild zonder bultige verhevenheden, hoogstens met kleine oneffenheden ; de

scherpe zijrand van achteren naar vore?! volkomen ontwikkeld ; niet bestippeld , doch

korrelig. Prothorax op de onderzijde niet uitgehold. Dekschilden zonder stippellijnen of
stippelrijen ; gewoon bestippeld, veelal, vooral op de basis, korrelig; aan het uiteinde
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elk afzonderlijk (<?) of .^emeenschaf'pelijk (?) afgerond. Voorcoxae aaneenstootcnd, middel-

eoxac dicht aanecnstaande. Coxaalplaten der achtercoxae smal. Tarsen lanx en dun ; het

\e lid verlengd, de volgende leedjes .geleidelijk korter wordend.

De soorten lez'en vooral op Coniferen, zij ontwikkelen zich uit de takken of

uit de kegelvruchten ; enkelen komen ook in woningen voor. — De larve en pop van

E. a biet is zijn door Perris, de ont-Mikkclingsgeschiedenis door Rouzet ; de larve van

mollis door Ratseburg en Perris, de pop door Perris ; de larve en pop van long-i-

co r nis door Perris beschreven. V. Frattenfeld deelt iets mede omtrent de lei'enswijze

der larve van pin i, Ratzehurg en N'Ordlinger over die van nigrinus.
Van de 20 Europeesche soorten komen 6 /// Nederland en 3 /;/ het aangrenzend

gebied voor.

1 Ilalsschild met drie kleine, doch diiideJijUe, Iniitigc oncIVenlieden in ccnc dwarsrij voor de

basis; de zijdelingsclic minder duidelijk d:in de middelste; sonjs vertoont zich ;illeen ecnc

gladde middcllijn (_zie ook bij K. mollis). De 3 eindlccdjes der sprieten te zanten korter tian

de ovcriijeii bijeen; het ye lid hoogstens zoo lang als de voorafgaande twee te zanten . . 2

Ilalsschild zonder bultige oneffenheden, hoogstens niet eene zeer llauu-e oneffenheid in het

midden t) van de basis, o t' ccnc afgekorte, gladde langslijn, ol' wel tiiet eene meer ol'

minder duidelijke langsgroet' 3

2 Sprieten bij het $ zoo lang als het lichaam, slank; het 2e tot 4e lid kort, nagenoeg even

lang (elk der leedjes iets langer dan breed); het 5e tot 8e lid opvallend langer, lang ge-

strekt, cylindervormig, geleideïijk in lengte toenemend; de 3 eindleedjes niet krachtiger

ontwikkeld dan de vooral'gaanden, even lang en niet door plotseling toenemende lengte van

de overigen algeschciden. Bij het S de sprieten langer dan het halve lichaam, als bij het <?

gevormd; de 3 eindleedjes veel korter, weinig brceder dan de vooralgaanden ; het 9e lid

veel langer dan het 8e; het laatste lid spoelvonnig. Deze kleine soort is, behalve door

den vorm der snrieten, nog door de glanzige bovenzijde en de meest duidelijke oneffen-

beden op het Ilalsschild onderscheiden. Het <? is slank, minder sterk gewelfd; met groote,

uitpinlende oogen. Het 5 korter, sterker gewelfd: lichter of donker roestrood, niet zelden

het Ilalsschild van voren lichter, de dckschilden aan het uiteinde meestal lichtgeel; de boven-

zijde dicht en lijn korrelig, op de dckschilden lijn rimpelig bestippeld; zeer lijn, kort grijs

behaard. Ilalsschild bij het $ veel breeder dan lang, van achteren naar voren van gelijke

breedte, smaller dan de dckschilden, aan de zijden zeer zwak afgerond; de middelste kleine

langsverhevenbcid meer ontwikkeld; glanzig; de zijbultjes meestal zwak aangeduid; achter-

hoeken afgerond , voorhoeken stomp, liij het J het halsschild zoo breed als de dckschilden

,

naar voren nauwelijks versmald; de zijdelingsclie oneffenheden duidelijker, doch soms ont-

brekend. Dckschilden bij het J naar achteren iets breeder, aan het uiteinde te zamen afgerond.

Lengte 2I— 3 inm. Op sparrentakken. Niet inlandsch. In W'est-Duitschland. Ik zag een $ uit

bet Weener Ïlof-Mnseum (det. SchiUky) (abictinns Gylh.)

Sprieten bij bet $ nagenoeg bet midden van het lichaam bereikend; bet 3e en 5e lid veel

langer dan bet 4e, oingekeerd-kcgclvormig; het 5e lid nagenoeg zoo lang als het 6e en 7e

te zaïnen , het 6e tot Be even lang, het 7e slechts zelden merkbaar langer dan liet 6e, het

8e nauwelijks zoo lang als breed, het 9e iets langer dan het 7e en 8e te zamen en even lang

als het toe en iic. liij het S de sprieten korter, het 5e en 7c lid duidelijk langer dan bet

6e en 8e; het 8e in 't" oog vallend breeder dan lang. Deze soort is van alle overigen ge-

makkelijk te herkennen aan de eigenaardige breed-vierhockige gedaante van het halsschild,

welker vooriioeken sclier|i zijn en bij welke de beharing op de schijf ongelijkmatig gerang-

schikt is. Lichaam in beide seksen niet verschillend; bovenzijde lichter of donkerder roest-

rood, de dckschilden aan bet uiteinde meestal lichter gekleurd; weinig glanzig; onderzijde

zwartachtig, zelden de buik roestklcnrig of brtiinachtig; of wel zijn kop en halsschild don-

kerder; beliaring meestal roodgeel, matig dicht, doch minder lijn dan bij de overige soorten; op
het halsschild, van boven gezien, met eene, uit naar achteren gerichte haren gevormde, mid-

denstreep, deze haren schikken zich, voor het schildje, aan weerszijden om de bultige ver-

hevenheid, in gebogen richting; ook zijn de zijden met eene dichte, goudgele, naar achteren

gerichte beharing bedekt. Schildje dichter en lichter beliaard. Sprieten zelden geheel zwart,

meestal alleen de 3 eindleedjes donkerder. Halsschild van achteren naar voren gelijk breed, zoo

breed als de dekschilden ; de zijden zeer zwak afgerond, bijna recht en evenwijdig; de middelste

kleine langsbiiil duidelijk, de zijbultjes rondacluig, zwak aangeduid, niet zelden geheel verdwij-

nend; veelal vertoont zich alleen ccnc gladde middellijn; aan weerszijden van de basis bevindt

\) itij pruulc i'Xi-iii|iI:ii-(!H v:iii V.. iiiullU tijil %t'"'Uil fVi-iK-ens drie kleine, llauwe Imlljes u:iti «Ie \y^>\> van hel li;ils^eliild

aangeduid.
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zicli ten siipvuriiiigi; iiidriiU üf ccni; lirceiic Lincs^rocl; voorliockcn zeer sclicrp, veelal

iets taiuivonnig; achterluiekcn rcclit, met algeroiulen top. Oniiiigekleiirde exeiii|ilareii geel-

liniin. Lengte ü)— sj] nim. Uit s]iarrciikcgcls. In lie dninstreck verbreiil. O >k in Westlalen.

(abicticola Tlionis.) i. abictis 1". 1)

3 De 3 einilleeiljes der .S|)rieten in lieide seksen te /.amen lioogstens iets langer dan de overigen

bijeen; bet yc lid zoo lang als de 2 of 3 voorafgaande leedjes te zanicn, liet 6c tot 8c

langer dan breed 4

De 3 cindlcedjcs der sprieten in beide seksen te zamen duidelijk langer dan de overigen bijeen;

bet ye lid zoo lang als de 4 of ö voorafgaande leedjes te zamen, liei 6e tot 8e niet langer

dan breed (n ig r in 11 s en 1 o n gicorn is) ü

4 De zijden van bet balsscliild langer dan de lielft van de mid<lellijn, gelijkmatig tot aan de

basis afgerond; de geheele basis tegen de dekscbilden aansluitend, de voorboekcn stomp of

afgerond. Sprieten ongeveer zoo lang als- of iets langer dan bet lialvc lieliaam (m o 1 1 i s en pin i). 5

l)c zijden van liet lialsseliild veel korter dan de belft van de middellijn; de basis naast de

achterboeken sclniin algcsneden, zoodat zij alleen in bet midden tegen de dekscbilden aansluit. 6

5 Sprieten bij bet ^ langer dan liet balvc licbaam, zeer slank; bet ye en 10 lid gestrekt, zoo

lang als bet 6c lot 8e te zamen; bet 5c en 7e iets langer dan het duidelijk langer dan breede

6e en 8e; bet 3e tot 5c lid in lengte geleidelijk toenciiciid, o:ngekeerd-kegelvorinig en elk

veel langer dan breed. Bij liet J de sprieten slechts half zoo lang als bet lichaam; de 3

eindlccdjcs korter en breeder; het ye lid slechts zoo lang als het 7c en 8e te zamen. Het

7e sprietlid is veranderlijk, dan eens zoo lang als het 5e, dan korter; het 6c lid valt

daarentegen altijd door de geringe lengte en breedte in 't oog. Deze soort is in grootte

zeer veranderlijk, lichter of donkerder rocstrood ; weinig glanzig, vrij dicht en lang be-

haard; dicht en lijn korrelig; sprieten en pootcn niet licluer gekleurd. Schildje lichter en

dichter beliaard. lÜj liet <? de kop met de groote, uitpuilende oogen weinig smaller dan het

balsscliild van voren; halsschild veel breecier dan lang, zoo breed als de dekscbilden, niet

al'gercinde zijden, van voren weinig smaller dan aan de basis, de zijraiul smal afgezet, de

basis tweemaal llauw uitgebogen en aan weerszijden met meer ol minder diepen indruk,

welke bij groote mannetjes veelal tot een kort langsgroelje ontwikkeld is, de achterhoeken

volkomen afgerond, de voorboeken nagenoeg recht, slechts iets aan den top afgerond,

veelal tamelijk scherp, in 't midden voor het schildje meestal inet eene korte, Hauwe,
glanzige langsbuil, welke bij groote exemplaren meer ontwikkeld is, aan weerszijden daar-

van vertoont zich nog cenc zwakkere buil, welke door een laiigsiiidruk duidelijk begrensd

is, bij groote uitzondering vertoont zich eene gladde niiddellijn of middengroef (• ? j'«/frt/H,f

Muls.); bij kleine eseinplareii is de schijf van bet halsschild gelijkmatig gewelfd ; dekschilden

van achteren, elk afzonderlijk, afgerond. Bij bet 5 <)e oogen naar verliouding ook sterk

uitpuilend, doch de ko|> veel smaller. Iets meer verkorte, donkerder exemplaren, met dui-

delijker korrelige dekscliildcn , iets slankere, kortere sprieten, met meer verlengd 7e lid en

minder dicht behaard stliildje, vormen coiisimiüs Muls. & llcy, welke niet als goede

soort kan beschouwd worden, van wcgc de ^'ele overgangen. Lengte 3J—5\ mm. Niet

zeldzaam op stapels dennenhout, afgewaaide dorre denneiuakken ; ook wel in oude woningen cii

tuinhuisjes; Mei, |uiii. liet $ legt in het voorjaar hare eieren op jonge scheuten van verscb

gevelde dennen, vooral aan die welke o. a. door Myelopbilus pi 11 i per da en Tortrix
buoliana geleden hebben; de jonge larven graven zich in het merg en leven nagenoeg

uitsluitend daarvan; om te verpoppen knagen zij tot vlak onder de buitenste laag een rond

gat, waardoor de kever gemakkelijk uitkruipt. Bij een ex. uit Bergcn-op-Zoom zijn kop en

halsschild (behalve de voorrand) zwartbruin.

(consimilis Muls. & Rey, gigas Muls., assiniile Muls., tarsatus Kr.) 2. moUi» L.

Sprieten bij bet ^ zoo lang als het halve lichaam, het ye lid zoo lang als het 7e en 8e te

zamen; het 5e lid veel-, het 7e duidelijk langer dan bet 6e en 8e; het 6e lid opvallend

smaller dan het 5c en 7e; de 3 eindleedjes breeder dan de voorafgaanden, zoo lang als het

ce tot 8e lid te zamen. Bij het $ de sprieten iets korter. Deze soori gelijkt zeer op kleine

exemphiren van mol lis, doch is korter en vooral door het niet dichter behaarde schildje 2)

onderscheiden. Lichaam kort, gedrongen, sterk gewelfd, roestkleurig, zeer dicht korrelig,

weinig glanzig; sprieten, pooten en uiteinde der dekscbilden lichter gekleurd. Buik veelal

bruin- tot zw'artachtig. Kop met de oogen bij het <? nauwelijks-, bij bet $ veel smaller dan

het halsschild van voren. Halsschild in "de grootste breedte iets breeder dan de dekscbilden,

aan de liasis ruim tweemaal zoo breed als lang; de schijf gelijkmatig gewelfd; bij typische

1) Hirraiin v.r»;iiil i> ili- iiM| uijli.kciid.- i; Mulsaiiiii K>\v. (a ii (! i] s I i. ci 1 1 i ,s MiiK ii.c llao.1.., :i ii a li a |i 1 i > I a CuiWl, \<i\

ncikr li.'l X- ,s|iri.lli<l aaruiifrk.'lijk kmffr dan hli'.-cl is, cli' uicrrllcirk.'ll van lid llalsMliild ..tolli|i pli afpiTond r.ljll. Ouk

/Aiitófii li.-l lii- .-Il Hl- ,si.ri.-Uiil unn.'lijk. Iirl .'» duidtdijk-, Ih-l 7i' irl> lan^'T /.ijil dan di- nangn'ii/.iMidi- li-i-djes, Dunkfr

roudltriiin, vrij laiitï f;raiiw ln-liaard; d.- di-kM-liildi-ii naar hel iiiu-iiidc mdrididijk' liclilt-r wordi-nd. Lengte 3^—5 mm. In

l'rankrijk. dueii uwk Itij Hildeslieini en Itcrhjii.

^) Vülgcu-s .St7ii/.sAy kuinen lucli uuk exemplart-ii vuor, welke bij pruule uiuundering een dichter bebaard :>eliildje \ertOünen.
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cxciii|)larcii inct ccii oppcrvlaUkigcii iiulriik, welke vun ile VDorliocken scliiiin naar liet iniciileii

luupc en van aelneren gezien het best zichtbaar is; hij kleine exemplaren ('/«.-j-fM Muls., Ksw.J

iintbreeki iteze inilriik en is ilc schijf volkomen !'elijl;nKui^ ^ewellU; zeer zeUlen is ecnc

kale langsbnil vocir het schiUlje oF cene glanzige niiilclellijn Vdurlianiien C/"'"/ [\.:n/.ch.,c-i-as-

siiisciiliis Mnis.); de aciuerrand is aan weerszijden nauwelijks uitgebogen, docli meestal met

een zwakken indruk; acliterhockcn sterk afgerond, voorhocken recht en meestal scherp aan-

geduid; de zijraiid nauwelijks afgezet en niet opgcbogen. neksclnlden met parallele zijden.

Lengte 2-3J nini. Volgens Riitzeburg op voorjaars-sclietitcn van dennen; ook op opgesta-

pelde denncnnikken , van af het einde van Mei. Verbreid en niet zeldzaam door liet gclicele

land 3- P'ni St. i

)

i Het zeer scheef afgesneden gedeelte van de basis van het halsschild, naast de achterhoeken,

intgebogen; daardoor zijn de acluerhocken scherp aangeduid, doch stomp, en heelt liet

halsschild de gedaante van een onregcimaiigeii zeshoek. Roestkleurig of donkerbruin, dol',

hier en daar op de dekschildcn, en vooral de top, lichter gekleurd; zeer lijn en kort, grijs

behaard; dicht en lijn korrelig. Kop bij het f, niet de groote uitpuilende oogcn, breeder

dan het halsschild van voren; bij het S smaller, de oogcn veel kleiner. Sprieten bij het ^
ruim zoo lang als het halve lichaam, de 3 eindleedjes lang, cylindervormig, te zamen ruim

zoo lang als de overigen bijeen, doch weinig breeder; het 3c, 4e, 5e en 7e lid langer dan

breed, 'omgekcerd-kegelvormig, het fie en 8e iets korter dan het 5e en 7e, doch altijd

duidelijk langer dan' breed; het 9c lid zoo lang als het 6e tot 8e te zamcn. Hij het J de

sprieten korter, het ge en loe lid zwak kegelvormig, het eindlid eenigszinsspoelvormig; tle

3 eindleedjes breeder dan de voorafgaanden. Halsschild breeder dan lang; voor het schildje

veelal met eene afgekorte langsgroef of gladde niiddellijn, of wel eene zeer korte, zeer

zwakke Inngsbuil; voorhoeUen sterk afgerond. Dekschildcn breeder dan het halsschild in liet

midden, met duidelijke scliouderbuil; elk met meer of minder dtiidclijke, meestal llauwe

langsribben. Achtertarsen bij het <? krachtig ontwikkeld, het ic lid veel langer dan het ac;

het" 20 tot 4e geleidelijk breeder wordend, het 3e als een gelijkzijdigcn driehoek, het 4c

twcclobbig. Lengte 3i--3i mm. Zij ontwikkelt zich uit sparrcnkegcls. Een $ in de omstreken

van Nijmegen. Ook ii'i Ha'nnovcr, "Westfalcn en de Rijnprov. Ik zag een ^ uit het VVecner

Hol'mnseum (det. Schihky^ 4. angusticollis llatzeb.

Het schuin afgesneden gedeelte van de basis van het halsschild, naast de achierlioeken , niet

uitgebogen 7

Het schuin afgesneden gedeelte van de basis va)i het halsschild, naast de achterhoeken, is

recht; de achterhoeken stomp, doch meer afgerond en opgebogen dan bij angusticollis.
Lichaam laug-cylindervorniig, glanzig; onderzijde zwartachtig; pooten zwartbridn, de tarsen

geelachtig; bovenzijde roodbruin, in den regel kop en halsschild, of ook nog de dekschildeu

zwartbruin; de dekschildcn meestal met eene groote, gemeenschappelijke, duidelijk afge-

scheiden, roodgele top vlek, welke langs den naad naar voren trekt; zelden de gehecle

bovenzijele roodbruin. Beharing zeer lijn, op het schildje niet zichtbaar; de bovenzijde dicht

en matig lijn korrelig. Kop bij het <?, met de groote oogcn, breeder dan het halsschild van

voren; bij bet 5 smaller en tle oogen kleiner. Sprieten hij het $ iets langer dan het halve

lichaam; 'het 3e tor ('ie lid langer dan breed, het 6e en 8e korter dan het 5e en 7e, en

slechts iets langer dan breed; de 3 eindleedjes zeer lang, cylindervormig, nauwelijks breeder

dan de voorafgaanden, te zamen zoo lang als de overigen bijeen; het ye lid zoo lang als het

6c tot 8e te zamcn. liij het J de sprieten slechts zoo lang als het halve lichaam; de 3 eind-

leedjes korter dan bij het $, doch breeder dan de voorafgaanden; het ye lid zwak kegel-

vormig. Halsschild bij het $ in het midden zoo breed als de dekschildeu, bij het (? slechts

iets smaller; veel breeder dan lang; voor het schildje met eene korte, zeldzamer met eene

volkomen gladde langsgroef, of met eene gladde langsbuil, ofwel gewoon gewelfd; in het

miildcn van de basis zeer lijn gerand. Eene zeer kleine soort, welke met an g u s t ico 1 1 is

gemakkelijk te verwarren is; de dekschildeu vertoonen echter nergens eenige aanduiding van

langsribben; de bovenzijde is duidelijk glanzig. Lengte 2—3 mm. Zij ontwikkelt zich uit spar-

rcnkegcls; Ajiril en Mei. Eenmaal bij Nijmegen. Ook in VVest-Duitschland. Wellicht eene var.

van aiigiistiaiHis. Ik zag een door Sc'iilsky gedetermineerd exemplaar uit het Weeiier llof-

musetim 5. parvicoUis Muls.

Het schuin afgesneden gedeelte van de basis van het halsschild, naast de achterhoeken , is afge-

rond; ook zijn de aciiterhoeken sterk afgerond, daardoor is de acbtcrrand een vlakke boog,
terwijl de voor- en zijrand een volkomen halven cirkel vormen ; halsschild overigens ongeveer

tweemaal zoo breed als lang, naar voren sterk versmald; de basis ongerand; op de schijf

vóiir het schildje met eene korte middengroef, welke zich veelal als eene gladde middellijn

tot aan den voorraud voortzet. Lichaam smal, cylindervormig; roestrood of bruinachtig;

onderzijde meestal donkerder; kort, lijn en dun beiiaard. Sprieten bij het ti langer daii bet

I) Volgens Scluhkii E. piiil Si.. Uauoh., Ilidl. (uu: Muls.. K»\v. i-ii Scidl.).
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lialvc lidiaani; liet 3c tot 8c lid duidelijk langer dan breed; het 5e tot 7e even lang, langer

dan het 6c en 8e; het 9e lid niet volkomen zoo lang als de voorafgaande ;> leedjes te /.amen;

de 3 eindleedjes ongeveer zoo lang als het 2e tot 8e te zanien. liij het J de siirieten slechts

weinig korter. Dekschilden met parallele zijden, aan het niteindc genieenschapiiclijk afgerond,

even sterk korrelig als het halsschild en nauwelijks hrecdcr. Schildje niet dikker behaard.

Deze soort is door den vorm van het halsschild gemakkelijk van de overige soorten te

onderscheiden. Lengte 2—3i mm. Uit overwinterde sparrcnkegcls. April —Juni. Niet inlandsch.

In verschillende streken van Dnitschland (tabidns Ksw.)

8 Alle hoeken van het halsschild afgerond. Lichaam lang gestrekt, lijn en dicht korrelig, grauw

behaard; zwart of bruinachtig, eenigszins glanzig; bij het 9 de dekschilden veelal lichter;

sprictwortel roodbruin, pooten zwart; bij lichte exemplaren ^fmlinis Redt.) de sprieten en

pooien roestklcnrig of geelbruin. Sprieten bij het g langer dan het halve lichaam, bet 3e

en 5e lid slechts weinig langer dan breed, omgekeerd-Uegelvormig; het 6e en 8e ongeveer

tweemaal zoo breed als lang en korter dan bet 7e; het 6e tot 8e lid nagenoeg zoo breed

als bet ye, zeer di<ht opeengedrongeu; bet ye lid zoo lang als bet 3e tot oe te zanien; de

3 eindleedjes zeer lang, cylindervormig. Het J heeft kortere sprieten; de 3 eindleedjes zijn

d'iidelijk breeder dan de voorafgaanden, het 9c lid meer knotsvormig. Kop bij het jj, met

de oogen, nagenoeg zoo breed als bet halsschild van voren; bij het $ veel smaller. Halsschild

nagenoeg tweemaal zoo breed als lang, naar voren iets versmald, aan de zijden (vanboven
gezien) weinig afgerond; de afgezette zijrand versmalt zich naar voren geleidelijk; de

acliterrand is niet uitgebogen; de sterk afgeronde achterhoeken door een scheeven indruk

aangeduid en opgebogeii; 'met cene meer of minder duidelijke gladde niiddellijn , welke

meestal afgekort, zeldzamer geheel ontwikkeld is, doch ook veelal ontbreken kan (ii.l. bij

het J). Dekschilden bij het $ niet, bij het J duidelijk breeder dan het balsschild; bij het

g met parallele zijden, lang gestrekt; bij het J korter en breeder, naar aclucrcn iets ver-

breed. Achtertarscn slank; het ie lid zoo lang als het 2e eu 3e te zameii. Lengte 3—5 mm.
Op dennen, vooral op opgestapelde dennentakken; ook in liarsgallen van Piiins sylves-

tris; de larve vreet in bet merg van de uiterste scheuten en is daardoor schadelijk. Ver-

breid, doch niet algemeen, in de dilnvialc streken 6. nigrinus St.

Voorlioeken van het halsschild recht, bijna scher]), daar de zijrand daarnaast uitgebogen is;

achterhoeken sterk afgerond. Deze soort gelijkt zeer op nigrinus, en wordt veelal daar-

mede verward; zij onderscheidt zich door den vorm van het halsschild, waarop eenc zwakke

langsbuil voor het schildje doch niet niet eeiie gladde middellijn, ook is bier het hals-

schild van voren duidelijk ingesnoerd, bij nigrinus alleen naar voren geleidelijk ver-

smald. Lichaam gestrekt; zwartachtig of bruin, in welk laatste geval kop en halsschild

donkerder gekleurd zijn; sprieten en tarsen roestkleurig, zeldzamer roodbruin of geelachtig,

liovenzijde eenigszins glanzig, grauw beliaard ; zeer dicht en lijn korrelig. Het <? is cylinder-

vormig, langer dan het J; kop met de iets grootere oogen een weinig breeder dan het

lialsscliild van voren; sprieten het '{ van de iicliaamslengte, vrij dun; het 3e tot 5e lid

langer dan breed, omgekeerd-kegelvorrnig; het 5e tot 8e dicht opeengedrongeu, kort; het

6e en 8e veel korter dan het 7e; het 8e duidelijk breeder dan lang en niet smaller dan bet

ye; dit laatste ruiin zoo lang als liet 2c tot 8c te zamen , even lang als de volgende twee

leedjes, cylindervormig. Halsschild breeder dan lang, naar voren versmald; de basis in een

vlakken boog afgerond, meestal door een smallen dwarsindruk afgezet en zwak opgebogeu :

de langsbuil (niibreekt zelden; veelal aan weerszijden cene zwakke verhevenheid , welke ook

ontbreken kan; dekschilden breeder dan het halsschild, lang gestrekt; aan bet uiteinde te ^auicn

afgerond; achtertarscn lang en dun, liet ie lid zoo lang als bel 2e en 3e te zamen. lÜj bet

5 het lichaam korter, sterker gewelfd, meestal lichter gekleurd; kop met de oogen smaller

dan het halsschild van voren; voorhoofd meestal met gladde iniddellijn; sprieten korter, de

3 eindleedjes sterker ontwikkeld, niet volkomen cylindervormig; balsschild aan de basis zoo

breed als de dekschilden, de insnoering van voren duidelijker, de verhevenlieden aan de

basis ontbreken meestal, hoogstens die in het midden slechts zwak aangeduid. Lengte

3-;— 4.5 mm. Op dennen, vooral op opgestapelde dennentakken. Juni; ook uit sparrenkegels.

Siiet i"nlaiuKcli. In de Rijniirov. bij Crefcid, ook in W^-stfalen.'lk zag exemplaren uit het

Weeiier llofniusenm (det. Sc!iilsky~) (I on gicor nis St )

IV. Tribus Xvi. ETININI.

8. Trypopitys llcdtfiih.

Sprieten 1 1 -/tv//i,^ , mcl 3 iels laji.i^erc eindleedjes ; het overige gedeelte naar

binnen j^'esaa,i,'-d. Oogen groot. Bovenlip en voorkaken als hij Anob inm. Acliterkaken

met twee half-vliezige , aan den top afgeknotte ,
gebaarde lobben , van ivelke de buitenste
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breeder en iets lan^^er is. Kaakiasiers \-ledig , het \c lid klein ; de volgende twee leedjcs

na,i::enocg ei>en x''"(>t , korter dan het eenigssins öijlvormig- cindlid , 'ivelker buitenrand

volkomen recht , de binnenrand afgerond-verbreed is. Kin ongeveer tiveemaal zoo breed

als lang, naar voren aanmerkelijk versmald. Tong diep uitgesneden ; met smalle,

vliezige , lang bewimperde paraglossen , 'welke bijna tot aan het uiteinde van het tweede

taster-Ud reiken. Eindlid der liptasters groot , bijivormig. Prothorax op de onderzijde,

vóór de uiteenstaande voorcoxae , uitgehold, de kop daardoor tot aan de sprieten terug-

trekbaar. Dekschilden iets breeder dan het halsschild , tweemaal zoo lang als te zamen

breed , met krachtige stippellijnen. Mcso- en metasternum tot aan het ?nidden met een

diepen langsindruk. Sterniten in het midden met elkaar vergroeid. Co.xaalplaten der

achterpooten smal, aan weerszijden zwak uitgebogen. Tarsen gewoon, kort en plomp;

de leedjes geleidelijk in lengte a/nemend. Lichaam cylindervormig.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Bruin, dof; gcelgraiiw, cenigszins zijdeaclitig bthaard. llnlsscliilcl zoo lang als breed, evenals

de kop, dicht en lijn korrelig; sterk gewelfd, van aclnercn en van voren even breed; van

voren en van achteren ingesnuerd, de aclucrhoeUcn daardoor spits naar buiten gericht;

voor- en zijrand cenigszins opgericht; voor het schildje met eene korte langsplooi; niet ccnc

incer of minder duidelijke, soms ontbrekende middellijn. Lengte 5—dJ mm. In verschillende

houtsoorten, doch vooral in dat van sparren; ook uit brandhout en soms in luiizen uit oude

meubels. Eenmaal in llotterdam, Aug. Ook op het eiland ISorkimi.

(serricornis Dfts., excisus Mannh.) i. carpini üerbst.

9. Ptilinus GeollV.

Kop in rust sterk naar onderen gericht en tegen het sternum aangelegd , doch niet

in eene uitholling van den prothora.x opgenomen Sprieten aan den onderrand der oogen,

ver van elkaar, ingeplant; w-ledig {Fig. 89 H en lil); het ie lid groot , verdikt,

aan de basis sterk ingesnoerd; het 2e klein , naar binnen hoekig uitstekend; de overige

leedjes bij het $ gekamd , bij het 3 waaiervormig ; de 3 eindleedjes niet langer dan de

overigen. Voorkaken kort-driehoekig , aan den top 2-tandig. Achterkaken met twee lobben

,

de buitenste matig lang en breed, aan den top weekharig ; de binnenste veel korter,

klein
,
perkamentachtig en minder behaard. Kaaktasters \-ledig , het eindlid aanzienlijk

verlengd of in het midden slechts iets verdikt. Eerste liptaster-Ud klein , het 2e lang

gestrekt , het eindlid korter dan het 2e. Halsschild met niet of slechts smal afgezette

n

zijrand; bij de inheemsche soorten , vooral hij het 5 , grof korrelig. Dekschilden slechts

hier en daar in rijen bestippeld. Meso- en metasternum zonder langsindruk. Achterlijf

met 5 vrije sterniten. Voor- en middelcoxae dicht aaneenstaandc; co.xaalplaten der

achterpooten aan den achterrand in het midden verbreed. Voorschenen aan het uiteinde

met een klein tandje. Tarsen tamelijk slank, de leedjes geleidelijk iets verbreed.

De soorten van dit genus boren zich op ontschorsteplaatseuvan boomen en paalwerk
in het hout , ivaarin de larven hare gangen vreten. De ontwikkeling is vermoedelijk

tiveejarig ; in Mei kruipen de kevers uit. Zij kunnen even schadelijk zijn als de Ano-
biini. — De larve en pop van P. pee t itiicor n i s zijn door Perris besclireven.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Voorlioeken van het halsschild cenigszins stomp en aan den top afgerond. Halsschild op de

voorhclft dicht-, op de achterhelft spaarzamer korrelig, bij het J bovendien in het midden
op de achterhelft cenigszins glanzig. Dekschilden lijn rimpelig en grof, grootendcels verward
bestippeld; met zeer onduidelijke langsribben. Zwart, dckscliilden roodbruin of roestkleurig;

lijn grauw, iets zijdeglanzig behaard, si)rieten en pooten roodachtig-geelbruin; veelal het

lichaam geheel roodbruin of roestkleurig, de sprieten en pooien iets lichter (de kop blijft

echter in den regel donkerder gekleurd). Bij het $ het 3c sprietlid met een Itort, dik,

prieinvormig uitsteeksel, de overige leedjes met zeer lange, lijnvormige, naar het uiteinde

bijna niet verbreede zijaanhangscls; bij het J de sprietleedjes, van afliet 3e, met korte,

breede zaagtanden. Lengte 2i5--5<| mm. In dood liout van oude beuken- en clzenstammen;
ook soms in oude palen en het clzen-lioutwerk van tuinhuisjes; zeer verbreid en op sommige
plaatsen nie: zeldzaam ffuscus Fourcr.) i. pectinicomis L.

Voorlioeken van het halsschild liij liet 1 nagenoeg-, bij het $ volkomen recht. llaKschild

overal dicht korrelig en dof; aan de basis met eene kone, gladde langskiel, op de voorhclft
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met ccnc omlicpe iniiUlciigrocr, waanloor de voorrami in liet muiden iets iiitgeraiid is.

nelisclilldcn rinipclij; en snil', grootendeels verward, doch liier en daar in rijen bestiinicld;

veelal niet 2 ol' 3 duidelijke langsrilibcn. Zwart, dol', lijn grauw behaard; zelden gedeeltelijk

roodbruin; pooien donkerder dan bij |)ec t in ie or n i s, de dijen gewoonlijk, niet zelden

ook de schenen zwanaclitig of donkerbruin. Deze soort gelijkt overigens op pee ti n ico rn i s,

doch zij is gewoonlijk iets koncr en donkerder gekleurd, liij het ^ zijn de kam-aanbangsels

der sprieten veel korter en is elke tak naar het uiteinde duidelijk verbreed; bij het S ont-

breekt bet gladde gedeelte op de achtcrhcU't van het halsschild. Lengte 33— 5 nu». Minder

algemeen dan pee tin ico rn is. In oud wilgen- en populierenliout . ... 2. costatus (".ylli.

10. Of-liiiiii Slephens.

Sprieten ii-leifii;; in beide seksen, naar binnen, kort, bij het ? minder scherp dan

bij het S, gezaagd ; de afzonderlijke leedjes zeer weinig (i) of duidelijk (?) langer dan

breed Bovenlip breed
, Jlamv uitgerand. Voorkaken kort, met tioee-tandigcn top. Achter-

kaken 7net twee lobben. Kaaktasters 4-, liptasters T,-ledig ; het eindlid eivormig, toegespitst.

Halsschild breeder dan lang, de zijranden al of niet vlak afgezet en opgebogen ; de

voorrand kapvormig over den kop gericht. Dekschilden langicerpig-ovaal , met zeer

flauw gebogen , soms nagenoeg parallele zijden ; aan het uiteinde te zanten afgerond.

Frothorax op de onderzijde gewoon, vóór de voorco.xae vlak. Co.xaalplaten der achter-

pooten aan den achterrand naar binnen meer of minder verbreed. Tarsen ^-ledig, dun ;

het basaallid zoo lang als de 3^/4 volgende leedjes te zamen. Lichaam glanzig. Fn

habitus iets aan Hedobia herinnerend. - De larve van O. hederae is kort door

MiltIer beschreven.

Van de 3 F.uropcesche soorten komen i in Nederland en i //; het aangrenzend

gebied voor.

Cosaalplaten der achterpootcn smal, met rechten achterrand; naar binnen geleidelijk zwak ver-

breed C^nb-gen. Ochina i. sp.). Halsschild tweemaal zoo breed als lang, zoo breed als de

dekschilden , naar voren versmald, weinig gewell'd, de zijden duidelijk vlak afgezet en iets opge-

bogen; de achterrand aan weerszijden Haiiw uitgeliogen, met de zijranden in eeiie bocht afge-

rond, daar de achterhoeken ccnigszins scheef afgesneden en afgerond zijn; voorhocUen recht,

aan den top iets afgerond. Dekschilden met nagenoeg parallele zijden. Zwart, glanzig; lijn grauw,

lialf opgericht-, het schildje dicht behaard; kop, halsscinld, schildje en uiteinde der deksciiildcii

rood; sprieten en pnoten eveneens rood, de dijen soins bruin- of zwartachiig. Koji en hals-

lijn-, dekschilden veel sterker en dichter bestippeld. Lengte 3 -3Ü nmi- 1" vermolmd hout

o. a. van eschdoorns. Niet inlandsch. Zij zon in l'.elgië gevangen zijn. In Middel- en Znid-

Diiitschlaiid (sanguinicollis Dl'ts.) (La treil lei lion.)

Coxaalplaten der achteriiooten naar binnen bochtig verbreed (Sub-gen. Cittobiuni Muls.).

Halsschild weinig breeder dan lang, smaller dan de dekschilden, aan de zijden nauwelijks

afgerond; naar achteren iets smaller'; de achterrand aan weerszijden llauw uitgebogen; de

zijden niet afgezet, doch iets opgebogen; achterhoeken duidelijk , zwak afgerond; voor-

hóeken nagenoeg recht. Dekscliilden met naar achteren zeer llauw afgeronde, bijna iiarallele

zijden; evenals het halsschild zeer lijn en dicht bestippeld. Roodbruin, onuitgcUlcurde exem-

plaren geelachtig-roodbruin ol' rocstkleurig; uiteinde der dekschilden, sprieten en pooten

lichter, 'llebaring gcelgranw; op het halsschild gelijkmatig en dicht, naar achteren gericht;

op de dekschilden als twee brccde dwarsbandeii , daartusschen kaal; soms zijn de haarban-

den op de dekschilden onduidelijk of bij kleine exemplaren geheel uitgewischt. Lengte

2—35 iiim. Op ouden klimop. De witte larve leeft, gedurende den herfst en den winter,

in liet merg van dorre, afhangende takken; zij verpofit, tegen het einde van April of in

het begin van Mei, achter de 'schors in cene uiigeknaagde, ovale holte in het hout. In

uni verschijnen de kevers. Op weinige plaatsen aangetrolVen , als Middelburg en Delden

,

doch gemeen in Maastricht en omstreken (ininoides Marsh.) i. hederae Müll.

11. Xyletiiius Latreille.

.Sprieten \i-ledig, gezaagd; de middelste leedjes breeder dan lang. Voorkaken

uitstekend, met 2-tandigen top. Achlerkaken met twee aan den top ,!;ebaarde lobben,

-van welke de binncnlob korter en smaller is. Kaaktasters i,-ledig , de achterkaaks-lobben

ver overschrijdend: het eindtid aan den top verbreed, scheef afgerond-afgcknot , eenigs-
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zins bijhormi^. Tong vliezig, diep uHgesneden Lipiaster-cindlid ee/iigszins bijivorfnig.

Lichaam langer of korter ovaal, soms eenigszins eylindervormig i), geivelfd. llalsschild

kort, zoo breed als de dekschildcn en volkotnen daartegen aansluitend ; naar voren

versmald , jnet afgeronde , zwakke achterhoeken ; op het midden kusscnvormig gejvelfd

;

de zijden scherp gerand. Prothorax op de onderzijde met een tot aan den voorrand
reikenden , hoog geranden , diepen indruk tot het inleggen vitn den kop. Dekschildcn met
langsstrepen. Metasternum zonder verheven dwarslijn. Sterniten vrij. Voorcoxae dicht

aaneenstaande : achtcrco.xae ver van elkaar vcrxvijderd. 'J'arsen ^-Icdix, plomp, korter dan
de schenen 2) ; het 2e lid veel korter dan het ie, ivcinig langer da)i Jtet y. - JJe soorten

van dit genus leï'cn op struiken en in houtmolm. De larven in rottend hout , merg 7<an

planten, zelfs in drogen mest t,). — De larve van X. pcciinatus is door Lctzner be-

schreven.

Fan de 17 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 Mctastcrmmi in bciiie seksen, of alleen bij iict $, van voren in liet midden, met eene langs-

kiel, welke vlak achter de acluereoxac zichtbaar is. Mesusternmn languxriiig. llalsschild

gelijkmatig, doch weinig gewelfd, ruim tweemaal zoo breed als lang; van boven gezien, met
rechte zijden; naar voren sterk versmald, dicht voor de achterhoeken sterk ingesnoerd, naar

achteren met krachtig al'gezetten, niet opgebogen zijrand , neergedrukte, niet zichtbare

voorhoekcn; de basis aan weerszijden llauw uitgebogen en uiterst lijn gerand; aduerlioeken
duidelijk, doch stomp; voorlioeken spits ai iets algcrond; van terzijde gezien, de zijrand

over de geheele lengte gelijkmatig breed afgezet en opgebogen (Sub-gen. Stern o plus Muls.; 2

Metasternum in beide seksen zonder langskiel. Mesosternuni kort. llalsschild sterk gewelfd
(Sub-gen. Xyletinus i. sp.) 3

2 Metasternum in beide seksen met eene vrij sterke langskiel. Ovaal, zwart, dof; uiterst lijn

grauw behaard, welke beharing bij versche exerajilaren zich als een waas voordoet; sprieten

en dijen zwart, aan het uiteinde veelal roodachtig, de schenen en tarsen roodachtig, zelden

de pooten geheel rood. Kop, met de oogen, bij het $ zoo breed als- bij het J veel smaller

dan het halsschild van voren. Sprieten iets langer dan kop en halsschild te zanien; bij het

$ veel breeder en dieper gezaagd, alle leedjcs van af het 4c tweemaal zoo breed als lang,

driehoekig, met spitse binnenhoeken , de voorlaatste twee leedjcs nog veel breeder dan lang;

bij het $ de sprieten smaller, niiniler diep gezaagd, het voorlaatste lid nauwelijks breeder
dan lang. Langsstrepen der dekschildcn aan de basis meer of minder duidelijk bestippeld,

overigens onbestippeld; ttissclienruiniten zwak gewelfd, duidelijk gerimpeld, de laatste langs

den zijrand naar het uiteinde breeder wordend. Achtertarsen zeer kort, de helft korter
dan de schenen; het ie lid langer dan breed, smaller dan de schenen, ruim tweemaal zoo
lang als het 2e, het 2e lid breeder dan lang en tweemaal zoo lang als het 3e; het 3c en 4e
even lang, ruim tweemaal breeder dan lang. Lengte 2j

—

%\ mm. Op oude heggen, uit droge
takken; ook soms op lage struiken. Zeer zeldzaam. Haarlem, Juni. Ook in Tielgic.

I. ater Panz.

Metasternum alleen bij het $ met eene scherpe langskiel. Habitus van ater, doch meer
glanzig; donkerbruin, zeer fijn grauw behaard, met roodachtige sprieten en pooten als bij

pectinatus; gemakkelijk te herkennen aan de in 't oog vallend korte tarsen. Veelal zijn

ook de voorrand van het halsschild, de naad en de zijrand der dekschildcn naar het uiteinde
roodachtig. Kop, met de oogen, in beide seksen, smaller dan het halsschild. Sprieten nauwe-
lijks langer dan kop en halsschild te zamen; die|) gezaagd, bij het $ sterker, bij het $
zwakker, het 5e tot loe lid veel breeder dan lang, de voorlaatste twee leedjcs met convexe
binnenzijde. Langsstrepen der dekscbilden vrij sterk ingedrukt en tot aan het inteinde even
diep, slechts aan de basis met zwakke stippels; tussclienniimten tot aan het uiteinde gelijk-

matig en sterker gewelfd dan bij pectinatus. Achtertarsen zeer kort, breed, sterk ge-
drongen; de leedjes moeielijk te onderscheiden, te zamen de helft korter dan de schenen;
bet IC lid bijna zoo lang als bet 2e, beiden kort, breeder dan lang, het 3e en 4e nauwe-
lijks half zoo lang als het 2e en ruim tweemaal zoo breed als lang. Lengte 2J— 3 mm. Deze
soort, welke met ater en pectinatus gemakkelijk te verwarren is, werd eenmaal bij

Haarlem gevangen. Ook in Noord-Duitschland.

(pectinatus Thoms. nee F.) 2. brevitarsU Schilsky.

1) Bij enkdi- Zuid-F.uropi'iM'hi- süortni, liij %vi-lkp ook Int k;iak- en liplasCiT-i^iiidlIil l,.i[;rs|ijlsl ol ImI li|.l:i-slcT-.'iiMiliil drie-
lioekig is,

2) Hij X. |ialli'ii5 (i.Tni. (iKilliJus I.:i|).) uit /uid-I'.uslaild zijii de acIUeilaiNrii slank, luu laiip als A,- s, l„n.-ii. Dal dpiL-

soort in lift Ih-parh-iiiiMU dn Nord (!' iknjk) iou pcvangen iijn, is zeer Iwijlftai lili;,-

•t) Bij souioiigtr soorten uit '/.uid-l'iuslaiid.
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3 Hals.scliil(i ict.s .smaller il:iii ilc deksciüldcn, matig gcwclfii; van liovcn 'gezien, naar voren sterk

versmald, met zwaU afgeronde, sterk naar beneden getrokken zijden; zeer zelden niet eene

liinc middellijn. Lang-ovaal, zwart of donkerbruin , weinig glanzig; nitcrst lijn, gccigranw,

zijdcglanzig bebaard; sprieten en pooten roodgeel; soms de zijden van bet balsscbild en de

uiterste rand der dekscbildcn roestrood; zelden bei scbildje en de SLhouderbuilen roodaLMitig

(ab. c. scutcUaris Scbilsky). Dekschilden vrij diep gestreept. Lengte s',—3j mm. Zij ontwikkelt

zicli uit w-ilgen- en ap|)elbont. Niet inlandscli. In lielgie, Oldenburg en Westfalen.

(pectinatns F.)

Ilalsscliild zoo breed als- of iets breeder dan de dekscliilden, van voren naar acbteren sterk ge-

welfd; van boven gezien, met sterk afgeronde zijden. Lichaam breed en plomp, kort, gewelfd;

geheel zwart, alleen de schenen en tar.sen roodachtig; zeer lijn, zijdcglanzig beliaard. Dekscbil-

dcn slechts weinig langer dan te zanien breed, aan de basis liet breedst; met duidelijke schouder-

buil en lijnc siippellijuen; de vlakke lusschcnniimten lijn gechagrineerd en van ingestoken stip-

pels voorzien. Sprieten bij het <? kaïnvormig, bij het S zwakker gezaagd. Bij het J het niieinde

van het laatste sterniet met twee zwakke, gewoonlijk samenhangende, korreltjes. Lengte

3 — 3^ mm. Verbreid in de duinstreken op Sali.\ repens. April— Juli; ook op verscheidene

plaatsen in Gelderland en naar het schijnt ook op CalUina vnigaris. . 3. laticollis Dl'ts.

12. Lasioderiuii Slephens.

Dit geflits is zeer vencant aan Xyletitius, doch onderscheidt zich vooral door

het ontbreken der strepen op de dekschilden en doordat kop en halsschild meer naar

onderen kunnen gebof^en ivorden. Lichaam eivormig. Sprieten ii-ledij,'. Kop groot, met

vlak gewelfd., glad voorhoofd ; zeer diep in het halsschild verzonken; in de rust altijd

naar onderen gericht en in een tot aan den voorrand reikendcn , hooggeranden , diepen

indruk van den prothora.v inlegiaar , alsook tegen eene fijne verheven divarslijn achter

het midden van het metasternum aanliggend. Halsschild met volkomen afgeronde achter-

hoeken , de zijden sterk afwaarts gericht. Eindlid der kaaktasters geleidelijk toegespitst,

ruim zoo latig als de voorafgaande 3 leedjes te zamen. Sprieten en tarsen iets slanker

dan bij Xy lef inus.-— De soorten van dit genus leven in het merg van kruidachtige

planten , in Zuid-Europa o. a. in distels. Een paar soorten leven in tabak. - De ont-

wikkeling van L. serricorne {laeve) werd door liitzema Bos, de larve van Red-
ten bac her i door Xambeu beschreven

Van de 11 Europcesche soorten ko/nen i in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

Het 3e sjirietlid duidelijk langer dan het 2c. Het 2e lid der achtertarsen weinig korter dan het

ic, zoolang als de volgende twee leedjes te zamen (Sub-gen. Pseudocbina J. Duv.).

Halsschild sterk verbreed', de zijden met de basis eene gebogen lijn, tot aan de voorhoeken,

vormend. Donker roodbruin, dicht, zijdcglanzig, grauw behaard ; het uiteinde der dekschilden

lichter; sprieten en pooten roodgeel. IJovcnzijde lijn bestippeld. Dekschilden de helft langer

dan te zamen breed. Lengte 3} -45 mm. Niet inlandsch i). In Duitschland (Rijnprov.").

(testaceum Redt., cyphonoidcs Mnraw., fidvescens Mids.) (Re d ten bac h er i lïach)

Het 3e sprietlid nauwelijks zoo lang als het 2e Het 2c lid der achtcrtarsen \ zoo lang als het

ie, niet langer dan het 3e (Sub-gen. Hyi'ora Muls.). Halsschild sterk verbreed, de zijden

nagenoeg in dezelfde richting mei de rcciite basis tot aan de voorlioeken doorloopcnd ; de voor-

rand reclit. Licht roodbruin ; dichter en fijner geelgrauw behaard , veelal gedeeltelijk afgewrevcn
;

sprieten en pooten roodgeel. Bovenzijde uiterst lijn en dicht, veel lijner dan bij Redten-
bacheri bestippeld. Ook korter en meer gedrongen. Lengte 2—3^ mm. Deze soort, welke

uit Amerika afkomstig is, werd nu en dan in bundels droge taiiak.sbladen en in Manilla-

sigaren aangeirollcn; zij is alsdan zeer schadelijk, daar de larven gangen vreten dwars door de

laliaksbladen; ook werd zij in ccnc bus met gedroogde appelen en in aardnotenmcel gevonden.

(testaceum Dfts.,? laeve III. 2)) i. serricorne F.

V. Tribus DoRCrt TO.M I N I.

Mesocoelopus Jacq. Du val.

Sprieten w-ledig
,
gezaagd

.,
de cindleedjcs niet vergroot. Voorhoofd breed. Oogen zeer

flauiv uitgcrand. Lichaam eivormig. Halsschild verbreed, aan de basis, voor het schildje,

1) l-'ni uil t:il>«k vi-rkri'pi-n c\piiii)ln:ir v:iii L, sr r r i.tj r m- wü.-; li'ii .iiin-irlitp als UimIii- iihaelipri pe<lptpriiiin''<'r(l,

2) M. i, iN Iii-l nii'l uiiw;i;irMlil)lllilk dal J.- 1 ;u' v .- Hl. syiiolli is »:in siTritMi ril i' !'. en tpsluci-iliii Pils. Tyitisiilii'

.•xi'iii|.l:ii<-ii v;iii l";i],riritis InM.ni :i:iii ./. Stliil^ky lAvrlifiii vrrsc Iiiifl ihtl dr simrl iiiiti-l 1 Ifii s.' rri i:u rili- F.
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iets bulti,!:^ ge^i'elfd ; op de onderzijde vóór de coxae diep uit^^ehold, mei sdicrpe zijranden.

Deksi kilden on,!;eslrecpl. Melasternum en eerste sterniet , elk aan weerszijden, inet een

indruk tot het 'inleg;j;en der poolen. Achlercoxae aaneenstaande. Overigens aan Dorca-

toma naver-want,' doch vooral door de anders gevormde sprieten en de ongestreepte

dekschilden onderscheiden.

Van de 3 F.uropeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

litnigsziiis lang-uiroiul , sterk gewelfd; pckzw;\rt of zwart; i;l;uizig, lijn, zijdcachti!;, g'atiw

beliaanl. Siirieten cii püotcn roodncluig. HulsSLiiild aan weerszijden van de basis eenigszins

tiitgeraml; met stompe aciuer- en sclierpc vnorliocken. Deksiiiilden met eenu kleine sehuiidcr-

IniiW welke tenen eene dergelijke buil van den aeliterrand van bet lialsscbild aanslnit. Lengte

"-^X mm. Uit dorre klimoptakken. Niet inlandseli. Ik bezit een exemplaar tiit Maeseyck

(lielgiscb Limburg), Jnli. . . . Cpubescens Dl'ts., nuirinus St., liedcrae Dlts.) (nigcr MiiU.)

1;?. Dorcatoma llerhst 1).

Lichaam min of meer gestrekt , hetzij eenigszins laiig-vierhoekig of langwerpig-

ovaal. de dekschilden met sterk uitpuilende schouderbuilen. Sprieten <)— \o-ledig ; het

ie lid groot, het 2e korter en dunner, de volgende 5 zeer klein en dicht opeengedrongen,

de 3 cindkcdjes zeer groot (Fig. 89 IV). Oogen zwak uitgerand. Bovenlip kort, Imvimperd.

Voorkaken dik met gedeelden top. Achterkaken met twee, deels lederachtige, deels vliezige,

aan den top scheef afgeknotte en gebaarde lobben , van ivelkc de binnenste iets smaller

en korter is. Kaa'ktasters i,-ledig, de kaaklob ver overschrijdend; het eindlid het langst,

aan den schuin afgcknotten top iets verbreed Tong perkamentachtig , naar voren ver-

breed, aan den voorrand breed uitgerand; de basis der tasters ver overschrijdend.

Liptasters 2> ledig ; het eindlid groot, driehoekig Halsschild aan weerszijden van de

basis uitgebogen ,' in het midden tegen het schildje afgerond-verbreed. Dekschilden langs

den zijrand met 2 of i verdiepte langsstrepen. Mcsosternum uitgehold, van achteren

door het bultig uitstekend melasternum begrerisd , waar tegenaan de kop achterwaarts

gericht kan worden. Sterniten bij D. flavicornis gedeeltelijk in het midden met

elkaar vergroeid. Coxaalplaten der achterpooten naar buiten iets verbreed. Alle tarsen

$-ledig; de leedjes kort en breed, dicht opeen gedrongen.

De soorten leven in boomzwammen en in rottend hout. Bij gevaar trekken zij kop,

sprieten en poolen dicht tegen het lichaam aan en houden zich geruimen tijd als dood.

De larve van D. dresdensis is door Hofmann; de larve en pop van serra door

Perris, die van setosella door Perris en Rey ; de larve van chrysomelina door

Stunn en Perris, de pop door Perris beschreven.

Van de 9 Europeesche soorten komen 3 /// Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Deksebilden, alsook de onderzijde, gelijkmatig lijn bestippcid. Dcksebildcn langs den zijrand

met twee verdiepte langsstrepcn en soms nog een kort rudiment van eene 3e streep. Tasters

geel, sprieten en ponten roodaebtig-geelbniin of roodbruin , de dijen veelal donkerder . . 2

Dekscliilden, alsook de onderzijde, grof en fijn dooreen of diebt rimpelig bestippeld.DekseliiUlen

langs den zijrand met twee verdiepte hngsstrepen en bovendien eene rudimentaire .;e streep

of stippcirij. Tarsen en sprieten geel, pooten roodbruin 4

2 Deksebilden overal eenigszins neerliggend bebaard S

Dekschilden met eenigszins opgerichte beharing en bovendien met duidelijke rijen opstaande

haartjes, C.lanzig zwart, onuitgckleurde exemplaren rood- of geelachtig. 15oven- en vooral de

onderzijde zeer lijn en weinig duidelijk bestippeld. Overigens gelijkt deze soort .«eer op

dresdensis Ilcrbsi, doch is iets korter e\i de beharing meer witachtig; ook is zij gemak-

kelijk met serra te verwarren, doch oudersclieidt zich vooral door de gedeeltelijk in rijen

staande beharing der dekschilden. Lengte ± 2 mm. Bij Loosduinen en Grousveld (Limb.)

Umi, in aantal uit boomzwanunen. Ook in Westfalen i. setosella Muls.

Naverwam aan Honat oma n\ naai- ii.'l ^i-lii|nl i;.'ni>ri.'k daarvan ini.ci.-iiik iuIcim li.-iiliii i> C a l .. i a iii :i ( rjn iiipl .Ir

suurt lal>ac-i rni.T.. welk.' Ir l'anjs in Haïaiiua-sif;ar.-n wcrJ aanpMruirvii !). ~|inrlrn kuiiirn vulkuimii uvtari'U nu-1 J«'

van Dnri-alnina. lO-l.-ilii; iii.-l :! mT j;i-cjulf cindlei'iljes. IVkhmin, di.lil i;<''l Miaaid ; nvaal
.

tii'vvidld; s|mflpn ru.id-

liruin, In-t wiirl.dlid ivvail. IVks, lidili-n ni.'l ^li|ji..driji'n. I.i-ni!li- \i,-i nnn Mij i.nta-k.-nd. .Mnkwaardiu i* dr k"'""»!' "Voi-

e™^l.•lnllnn|I In d.' lir>,;lnajviiiB dci.-r >,j.jrl .n.l Xvlullieca M.-I.ri, al i-. laalslu.-nufnidr suuil t'i UT IS üj mm.).
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3 Dc liaartjcs op de dckscliiUlcn nllcii in (iezcifdc richting gci;ingscliil;t en gclieel neerliggend.

Het 2e tot 4c sternict aan den ai:luerr;ind in het niiiidcn duidelijk uiigehogen. Deze groote

soort is gemakkelijk te lierkenncn aan de naar achteren diep hestippelde randstrepen der

dek.schilden , welker ,sti|)pel.s zicli iets langs den naad vonrtzetien. Ijchaam eenigszins lang-

vierhockig, glanzig zwart, bij omiitgekleurde exemplaren kasianjehniin of rood, zeer lijn

en spaarzaam behaard; sprieten rocstrood; de pooien, behalve dc donkere dijen, roodbruin.

Dekscbildeii minder lijn bestippcid dan bet halss.bild, langs den zijrand nog met eenc rudi-

mentaire 3e streep. De voorlaatste twee sprietleedjes bij het J groot, breed-driehockig, met
iets uitgebogen voorrand, bet cindlid langivcrpig-eirond; bij het $ dc voorrand der twee
voorlaatste sprietleedjes diep nitgerand, bet cindlid lang-gestrekt, aan den binnenrand llaiiw

uitgebogen. Lengte i\— 3 mm. Niet inland.sch. In geheel Noord- en Middel-Europa in boom-
zwammen en in droog rottend hout van leveiule ol' doode boomen, vooral van eiken;

niunncr in nat rottend bout. liij Aken uit clzenzwanniien, ook bij Hamburg i) en in België

(col. Mathieir), Wanneer ze 's avonds tegen boomstammen opkruipen, zouden zij, evenals

dc Anobiini, plotseling stilstaan en met den kop snel en dikwcrF achtereen tegen het

bout kloppen en naar het schijnt hoorbare tonen veroorzaken.
(sinuata Thoms.) (drcsdensis Hcrbst)

De haartjes op de dekscbilden liggen kruiselings, gedeeltelijk in de lengte, gedeeltelijk in de breedte

gerangscliikt en niet geheel aanliggend. Het 2c en 3e sternict aan den achtcrrand in het mid-

den nauwelijks uitgebogen. Deze soort ondcrselicidt zich van d rcsd ensis Hcrbst gemakkelijk

door bet kleinere, iets minder gewelfde lichaam, de lijnerc en dichtere bcstippeling en vooral

door dc grauw-glanzige, een weinig opgcriclue beharing. Lichaam langwerpig-ovaal; glanzig,

zwart ot donkerbruin, bij onuitgckleurde exemplaren rocstrood; tasters geel, sprieten en

pooten roodacbtig-gcclbruin. De twee voorlaatste sprietleedjes zeer groot, driehoekig. Lengte
2—2j min. In beukenhout en naar het schijnt ook in boonizwannncn. Niet inlandsch.

In Helgië, dc Rijnprov. en Westlalen fsubstriata Huniirel) (scrra Panz.)

4 Het 2e, 3e en 4e sternict in het midden niet vergroeid. Dekscbilden vrij dicht bestippcid, met
iets opgerichte, grijze, eenigszins verwarde beharing; de 3e streep langs den zijrand meestal

slechts door stippels aangeduid. Langwcrpig-nvaal , vrij sterk gewelfd; zwart, eenigszins

glanzig, de zijrand der dekscbilden soms roodbruin; onuitgckleurde exemplaren roodbruin

of met roodachtige dckschilden. Sprieten rocstrood, met sterk verdikt ic lid. Overigens
komt deze soort met scrra overeen, doch is de bovenzijde glanzigcr en fijner-, dc onder-

zijde daarentegen iets sterker en meer verspreid bestippcid. Lengte rJ -2A mm. In vermolmd
en droog eikenbout. In het Haagschc boscli. Mei. In België bij Brussel en Marclic, in de

Rijnprov. bij Diisscldorf (drcsdensis I".) 2. chrysomelina St.

Ilct 2e, 3e en 4e sternict in het midden nagenoeg met elkaar vergroeid. Dekscbilden dicht,

rimpelig bestippcid; met vers|)reide, fijne, alleen in dc lengterichting aanliggende beharing;

dc 3e streep langs den zijrand duidelijk. Overigens ondcrselicidt zich deze soort door de meer
vlakke welving, de sterkere, dichtere bcstippeling der dckschilden, dc dubbele bcstippeling

der onderzijde en de tj-lcdigc siirictcii. Pekzwart, eenigszins dof. .Sprieten en pooten rood-

geel, soms de dekscliildeu pckbruin; omiitkleurdc exemplaren geheel roestkleurig of geel-

achtig. Lengte ii|-2 iniii. In vermolmd en droog eikenhout. Slet chrysomelina in het

Haagschc boscli, Klei— Aiig. In de Rijnprov. bij Crcfcld en Diisscldorf . . 3. flavicornis I".

14. Xylotheca Reittcr.

Dit gemis is het naast verwant aan Dorcatoma, doch meer met den habitus

van Xyletimis laticollis en Lasioderma, aangezien de schouderbuilen minder
sterk uitpuilen. Dckschilden langs de zijden met drie naar Toren a/gekorte, verdiepte

langsstrepeti en bovendien eenige rudimenten van langsstrepe?i aan het uiteinde , ivelkc

zich met die langs de zijden verbitiden ; Oï'erigens dicht en fijn bestippcid , daartusschcn

met grovere , doch zeer ondiepe , loeitiig scherpe stippels , welke naar de zijden eenigszins

in langsrijen gerangschikt zijn. Kop breed doch smaller dan het halsschild. Clypeus iets

ii!gcd}-ukt , doch niet door cene ditmrslijn van het voorhoofd a/gescheiden. Sprieten

10-ledig, het ie lid groot, bladachtig verbreed, eenigszins driehoekig; de 3 eindlecdjes

breed en gestrekt, in breedte a/nemend. Halsschild minstens zoo breed als de dckschilden,

kussenvormig geivelfd. Schildje klein , doch duidelijk. Bo7'enzijdefijn neerliggend behaard.

Eerste sternict aan weerszijden aan de basis met cene djcarsgroef ter opneming van de

achterdijen.

De eenige bekende soort van dit genus werd ook in Nederland aangetroffen.

1) Ken lïflpisL-ll ('X('m|>hi:ir uil tli- t:iill. )Vcs;ri««7 was i.'iijuisl pfilcUTtiiiilciTÜ cll liclumrl lol I). siTra l'ü
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Geliecl zwnrtbniin, wciuii; glaiizig; lijn iiccrliggciul geelachtig ol' gniiiw bcliaani. Sprieten

lichter gcUleijnl. Voorrand van het halsschild aan weerszijilen iiitgehogen , ile voorhockcn

spits, ver hetiedenu-aarts gericht en neergebogen; lie achtcrranil tweemaal breed uitgebogen,

de achterhoeken zeer stoiiip. DcUscbilden i^ maal zoo lang als te zanien breed, met parallclc

zijden, aan het uiteinde te zamen algcrond. Lengte :',— ;?[ min. Deze soort, welke in aantal

nabij Hamburg op een plank ontdekt werd, werd ook in een enkel exemplaar bij Rotterdam

gevangen; onder welke omstandigheden is niet nit te maken, vermoedelijk geimporteerd.

Fk zag ook het type uit Hamburg 1. Meieri Reitt.

Aiiilys Ttionison.

(Amblytoma Mids.)

Lichaam zeer kort en breed, sterk gewelfd, eeiüi^szins ]ialf-kogelrond ; in de

schouders minder verbreed dan Caenocara Oogen niet gedeeld, slechts famc uitge-

bogen. Sprieten kort en dik, slechts met 8 lecdjes ; de voorlaatste 2 leedjes niet zeer groot,

driehoekig, het cindlid meer ovaal. Coxaalplaten der achterpooten naar buiten niet

verbreed. Overigens als bij Dor c at o ma.
Van de 2 Europeesche soorten komt i /// //,/ aangrenzend gebied voor.

üovenzijdc rocstrood of roodgeel, glanzig. Dekschilden met 3 verdiepte laiigsstrcpen langs den

zijran'd, welke nagenoeg allen het uiteinde bereiken; de naadstrcep zeer onduidelijk oF ont-

brekend. Halsschild naar voren weinig versmald, nan de zijden gelijkmatig afgerond. Dek-

schilden sterker en dichter bestippeld dan het hahschild, iiicr en daar iets rim|ielig; de

zijrand op de voorhclft bochtig naar bencdcinvaarts gericht. Lengte 2)—ai mm. In week

vermolmd bont van oude eiken;' zij overwintert als larve en maakt om te verpoppen in het,

gewoonlijk reeds tot poeder overgegaan, vochtig hout eene holte. De kever verschijnt in Mei

ol' Iinii. "Na de bevruchting zwelt' h'et achterlijf van het J zoo ontzaggelijk op, dat de anns

en '4 stcrnitcn van het achterlijf over de dekschilden hcenreiken. De kever leeft slechts

weinige dagen en is zeer traag 'en (mbeholpcn. Niet inlandsch. In Westfaleii, bij Hamburg

en ook in Kngeland o. a. hij Richmond. De larve en pop zijn door Ghaud en Letzner

beschreven (rnbens Hotl'in.)

If). Caenocara Thomson.

(¥. \i n ea to ;n a Muls.)

Lichaam kort en breed, eenigszins kogclvormig ; dekschilden, evenals bij Do r-

catonia, met zeer sterk uitpuilende schouderbuilen. Sprieten cj-ledig , met zeer grootc

eindleedjes. Oogen door eene diepe . smalle insnijding van. den voorrand nagetioeg in

ttvce deelen gedeeld. Achterlijf met 4 vrije sterniten , van welke het voorlaatste het

langst is. Coxaalplaten der achterpooten naar buiten iets verbreed. Overigens als bij

Dor c at o ma 1).

De soorten van dit genus leven in G a st e r o inyc e t e n. De levensgeschiedenis, alsook

de metamorphose van C. bovistae zijn door Hoffmann beschreven ; ook werd de larve

zeer kort beschreven door Stoll-werk.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en i /'// hel aangrenzend

gebied voor.

I Dekschilden op den scliouderhoek , waar de zijrand tot opneniing der middelpooten iiitgc-

rand is, met eene gebogen, diep ingegraven streep, welke evenwijdig aan de uitranding

loo])t. Deze soort onderscheidt zich van bovistae door sterker glans, minder dichte en

iets in rijen geplaatste, krachtiger bestippcling en beharing op de dekschilden. Glanzig

zwart, witachtig behaard; sprieten en pootcn zwart, brnin- id' roodachtig. Dekschilden

op den rug gelijkmatig en krachtig gewelfd en niet vlak zooals bij bovistae; bij

l'rissche exemplaren is de beharing lang en in twee richtingen geplaatst; aan de zijden

met 3 scherpraiidige, diep ingegraven langsstrcpcn ; de tnsschenruiimc tusschen de te en

1) Door ie iiiRi'sncilrn oot'cri. di' '.\ (-rootc i'iinll iji's Jct sprii'ti'ii imi ilr m.iiii-hjkhciJ iiiii ili- pootcn, in ilaarvoor lipsli'iiidi'

grofveu, v;isl tegen licl lioliaani aun te drukki-n, lifiinnn-l dit -ïfnus aan Tli Ic mii s, dIm Imini di- ll;dlilll^ ^i'lir.-l l.-rs ts.
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2e streep is breed en vlak. Onderzijde grover bcstippeld dan bij bovistae. Lengte

l*-2 mm. Op klimoptakkcn. Niet inhindsch 1). Zij zou in lielgie bij liriissel voorkomen. Ik

zag een ex. uit bet Weener llofnniseinn (det. Sdtilsky'^ (alTinis St.)

Dekscbilden op den scliouderiioek zonder deze streep 2

2 Dekscbilden vrij dicbt, verward en tamelijk kracbtig bcstippeld; soms aan de basis met Hauwc
langsgroeven (<?) ol' gladde strepen (J); langs den zijrand niet 3 even sterk verdiepte langs-

sirepcn, van welke de .5e nauwelijks bet midden bereikt; de twee anderen verdwijnen voor

bet uiteinde en zijn alleen van voren scherp ingegraven, de tusscbeiiniiinte is iets gewelfd.

Lichaam op den mg eenigszins vlak gewelfd; zwart, bij oiiuitgekleurdc exemplaren de dek-

scbilden gebeel of gedeeltelijk roodbruin; matig glanzig en vrij dicht, neerliggend, kort,

granwbrnin bebaard; zonder baarrijen op de dekscbilden. Sprieten roodbruin
;
pooten donker-

bruin, de dijen zwartacbtig. Onderzijde kraclitig bestifi; eld. Lengte !^—2J mm. In Ly co-

perdon bü vista, waarin de larve zich voedt met bet, met sporen gevulde, inergacbtige

binneugcdeelte van den rijpenden fuugus. Wanneer de larve volwassen is, vervaardigt zij

uit aaucengekleeldc sporen een omhulsel, waar binnen zij verpopt; veelal vindt men aldus

5 of 6 dergelijke cocons, als kleine korreltjes, in den stoflijnen inhoud van een enkele

bovist. De ontwikkelde kever knaagt door het perkamentacbtig ombulsel (bet peridium)

van den fuugus een klein rond gaatje, kruipt naar buiten en vliegt op nog jonuc bovisten

om daar bare eieren te leggen. Op Texel, bij Bennebroek en Oldcuzaal; Juni, Juli. Ook
in Uelgiü en op het eiland liorkum (subalpina l$on.) 1. bovistae Hollni.

Dekscbilden minder diclit en in rijen bcstippeld; de randstrepen zijn opvallend diep eu scherp,

de binnenste is afgekort, de twee anderen zijn aan de basis smaller en vertooncn daar scherpe

randen, terwijl zij zich dicht achter den schouder sterk groci'achtig vcibreeden ; de tussclicu-

ruiinie is krachtig gewelfd. Deze soort komt met affinis overeen, doch ontbreekt hier de

streep op den schouderliuek. Lichaam eenigszins kogelvor:nig, zeer sterk gewelfd, zwart

{atratii Scbilsky) of zwaribruin, de dckscliildeu veelal bruinrood- of geelachtig 2); witacbtig,

langen dun-, op de dekscbilden in nvee richtingen gedeeltelijk in duidelijke rijen , behaard.

Sprieten en pooten roodachtig. Onderzijde dicht bestippeld. Lengte ij— 2 mm. In bovisten

eu naar het schijnt ook in Gas t e rom y ce ten op eiken. Den Haag, Groesbeek, Ductinchem,

Locbem, Delden en Oldenzaal, Juli 2. subglobo.a Muls.

LX. Familie TENEBRIONIDAE (P^i-. 9U).

Deze onder den naam van „Zwartlijvcn" of „Rouwtorren" bekende familie, wordt gevormd

door een groot aantal, in habitus zeer uiteenloopende genera eu soorten, welke grootendcels zwart,

zeldzamer bruin, roodbruin of geclaclitig, bij uitzondering levendig ol' metallisch (Diaperiui eu

llclopiui) gekleurd zijn en hoofdzakelijk liet Zuiden van Luropa en vooral de kustlaudeu van de

Middellaudsche zee bewonen 3). Het liuidskclet is meestal zeer hard, glad, veel minder behaard,

zeldzamer lluweelachtig viltig. — Kop met vóór de oogen sterk ontwikkelden zijrand (wangen) . waar-

onder de sprieten ingeplant staan, of wel de zijrand is oorvorniig opgericht 4); bij uitzondering met

twee langere of kortere boornen op den kop (^ van 11 o p 1 oce p ii a la en Ecbocerus). Oogen

veelal zeer groot, van voren meestal uitgeraud, door de wangen doorsneden, of zelfs middendoor

gedeeld. Clypens van voren lietzij reclu afgeknot of breed eu llauw uitgerand, daartegen de bovenlip

inct eenc duidelijke verbindingshuid aansluitend; of wel in bet midden smal en die|) uitgeraud, daarin

slechts een deel van de bovenlip van boven, de vliezige verbinding daarentegen in 't geheel niet

zichtbaar. — Sprieten 11-, bij uitzondering sleclits 10 ledig 5); draad- of suoervormig (Kig. yi 11),

meestal naar het uiteinde geleidelijk verbreed of met drie grootere eindleedjcs 6) , ook wel in bet

midden het dikst; bet 3e lid veelal verlengd. — Voorkakeu in den regel kort eu krachtig ontwikkeld;

meestal aan bet uiteinde gedeeld, aan de binnenzijde van de basis met ecu tand; bij bet t? van het

genus Ecbocerus zeer groot en opgcriclu. Achterkaken met twee meer of minder boornachtige

lobben, van welke de binnenste kleiner en aan het uiteinde niet zelden van een hoornbaak voorzien

is. Kaaktasters 4-ledig; bet eindlid bijlvonnig, langwei pig-eirond of eenigszins cylindervormig. Lip-

tasters 3-ledig; bet eindlid groot, eivormig, afgeknot. Kin niet zelden zeer groot, de keelnitraudiug

gebed opvtdleud en den geheeleu mond bedekkend; veelal echter aan de basis ingesnoerd eu daardoor

D Dt' vrufgfr door iiiij :tls :illiuis (ri'ili-lHpniiiiri'rdf i'xi'inplarfii hlijkfii lul sn lip! ubusa u- In-lioon-ii.

2) Sihitsky bBAiliüUwl uiiiiilKekleurde f\t'inil:iri-ii iiii'l ri>ud;ii:lilip(' dfksihilden ab Iii-l lyiii',

3) I)<* iiu'e>le vurnieii vindl ni'*ii in Afrika i'ii /.uid-Anicrika.

\) IllJ llcl /uid-Euru])iM'St;lli' Kflius Ot-plia los li- 1111 & iü de kti|» /.f.T vi'ri''lind >'tl sinal. dl- siaji.'ll daarduitr /n-r lalip.

Tl) Itij dt* iii /i)id>Kiin>{ia vuorkuim-ridf A d i- 1 us l om i iii.

t») hij Miiiiiiiipi- Miurli-ii van lii-t /.iiid-Kiirii]ii-i->(-lii> (ci-nns Sraiinis is liet i-iiidlid liijzundi-r Inrip; bij Piiiirlia lii-l klriiii-

i-iiullid vi-.dal /.uodanin in lii-l vourlaalsli' inp«'voi;nd. dal bridi" als 't wapf i-iMi lid vunncn; bij I.a&iusliilu is lii'l

lUi- sjiiii'llid dik, kiipi-lrund, lii-l laatsli- lid £i't-r kli'-in, knu|ivuriiiip.
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als op ccn steel gc/.ctcn, ik kccUikranding niet geheel opvullciui en lic aclucrU;ikcii gdiccl of gcdcclcdijl;

vrij latend. Tong hetzij door de kin hedcUt ol' vrij uitstekend. - llalsschikl zeer verselnlicnd gevormd

,

meestal met scherpen z'ürand, welke echter ook geheel verdwijnen kan; htj de Bolitophagmi met

hrceder of stnaller algezetten, meer ol minder dnidclijk gekar-

tcldcn ol' gelanden zijrand i). — Schildje meestal klein. — Dck-

scliilden het achtcrlijl" stevig omsluitend, met den zijrand in

eenc groei' der sterniten ingrijpend; langs den zijrand meteen,

veelal smallen, zoom, welke 'slechts zelden 2) geheel ontbreekt

en volgens Xc-idlitz de ware epipleiu-en zouden zijn; naast dezen

vertoont zich dan veelal nog eene veel brcederc strook, welke

door eene langsrib op de dekscliilden begrensd is en als valschc

ejiiplcurei; geduid worden. Veelal zijn hij ongcvleugeldc soorten de

dekschilden langs den naad met elkaar verkleetd ol' vergroeid.

Overigens is de vorm en sculptuur der dekschilden zeer verander-

lijk , docli zij zijn nimmer verkort ol'al'geknot ; de oppervlakte kan

zijn effen, ot' met lijnere of grovere stippellijnen ol' stippelrijen,

ook wel dicht bestippeld of van allerlei onciVcnbeden voorzien;

zelden blijft het pygidiiim onbedekt. — Voorcoxae kogelvormig, bij

uitzondering slechts iets verbreed ,5), altijd door het |irosternnm

gescheiden; de gewrichtsbolten bij de Europeesche Ten e b r iu-

iiidae van achteren gesloien 4). Middclcoxae kogelvormig,

door bet inesosternum gescheiden, evenals de voorcoxae ge-

vormd; hetzij volkomen in de gewrichtsbolten besloten zonder

trochantinen 5), of wel zijn deze

laatsten door eene zijwaartschc spleet

der gewrichtsbolten zichtbaar; de

epimeren van den metathorax reiken

hij uitzondering tot aan de gewrichts-

bolten der middclcoxae. Metasternum

veelal zeer kort, zoodat de middel-

en acbtercoxae dicht bijeen staan.

Achiercoxae in de breedte geplaatst,

meestal door eene breede, zelden

smalle voortzetting van het eerste

sterniet gescheiden. — Achterlijf met

5 sterniten 6) van welke de eerste

drie met elkaar vergroeid zijn; toch blijft de naad tusschcn het 3e en 4e

en tusschen het 4e en 5e sterniet meer of minder duidelijk, zoodat men

veelal alleen door nader onderzoek de vergroeiing bemerkt. Bij bet J' van

Blaps 7) vertoonen zich veelal op het eerste sterniet in 't oog vallende

sexueele verschillen; of wel zijn aan de pooten of aan de dekschilden, of

aan den kop sexueele verschillen waar te nemen. — De meeste soorten zijn

ongevlcugeld; bij enkele genera (o. a. Helops) treft men gevleugelde

en ongevleugcide soorten aan. 'Volgens J. liedteiihacher komt de nervatuin'

Cistelidae en Melandryidae overeen. De vleugels zijn vooral gekenmerkt doordat het gewricht

ver naar de punt gelegen is, daardoor is het topgedcelte zeer klein. Volgens Rnger herinnert de

ncrvatinir der vleugels van Tenebrio molitor zeer aan die der Klateridae; de basale hellt der

vena extcruo-media loopt iets concaaf naar buiten, hare terugloopende ader reikt ver; de dwarsader

tusschen de vena scapularis en bare terugloopende ader staat niet vóór den dwarstak tusscheii beide

terugloopende aders in, doch is eene onmiddelijkc voortzetting daarvan. De vena interno-inedia is in het

eerste derde gedeelte van haren loop gewoon, in het tweede gedeeld, in bet derde weder gewoon.

De bijader in de aiea interno-media is vorksgewijs vertakt en vertoont op de splitsingsplaats een

tot aan bet vereenigingspunt van de hoofdader gaanden dwarstak, doch zonder eenige dwarsverbinding

tot de vena externo-mcdia. De anale bijader is gewoon , met de hoofdader, kort onder bare splitsings-

plaats, door een korten, scheven verbindingstak vercenigd. — Pooten meestal krachtig ontwikkeld,

niet zelden in vorm aan die van somniige Carabidae herinnerend; bij enkelen (o. a. 1'haleria)

tot graven geschikt (Fig. 91 I); eindsporen der scliencn zeer verschillend ontwikkeld. Tarsen in den

Vif. 'M.

Oiid.rfijdr v:in UI3 |is l<-lli fcra Mrsh. Orin

',n. 1> tl a I (. r i a

aiiii vering V. Orip-

1 V'onr[Hiul.

II- Sliriet.

der vleugels met die der

liilii iian wetTSiiiji
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regel dun, lieteromcer (5,5 en 4); o)) de onderzijde, hetzij met stijve horstclharcn of stekels bezet,

ol wel z:iclitlK>rig en dnn dicht viltig of meer ver>preid en neerliggend, soms zelfs vrij Inng en dielit
;

voor- en veelal ook de niiddeltarscn bij het ^ verbreed en op de mulcrzijde dicht viliig behaard;

klauwen altijd gewoon.
De meeste T en e b ri o n id ae zijn nachtdieren, welke evenals hare larven verborgen leven,

over dag onder steencn; sommigen (Helopini) op jilanten, anderen (O pa tri ni) op zandgrond,
waar zij ook over dag rondloopen; ook vindt men soorten in zwammen, boominolm en aciiter boom-
schors, in kelders, stallen en zelfs in waren als granen, rijst enz.; enkelen leven langs de stranden

aan rotte visch en andere organische overblijfselen; de meeste soorten uit de warme landen leven op
dorre gronden en langs de zeekust. — Van de eerste ontwikkclingstocstanden is betrekkelijk weinig

bekend. De larven leven van dierlijke of plantaardige-, ook wel van meststoflcn; de meestcn verblijven

in den grond; sommigen ontwikkelen zich uit fnngi ol' leven in meel; die van llypopbloetis ver-

volgen zekere Scolytiden. Zij gelijken zeer op El a te ri d en-larven , docli onderscheiden zich door
gewone, knievonnig gebogen, van de kin gescheiden achtcrkaken, samengegroeide achterkaaks-lohben

,

het voorhanden zijn van cene afzonderlijke bovenlip, den scherp afgesclieiden clypeirs en de iets langere,

niet gegroefde, gewoonlijk minder stekelige pooten. Het meest bekend is de larve van Tenebrio
tnolitor „de ineelworm", welke reeds door iMoiifit en Frisc/i beschreven is; het licliaam is zeer lang

gestrekt, smal, glanzig, glad, eenigszins dorso-ventraal geconipriniccrd, met geheel chitineuse huid; kop
met vrij lange, 4-ledige sprieten, 3-ledige kaaktasters, zonder ocellen (welke bij vele andere Ten ebrio-
niden ten getale \an 2 of 5 aan weerszijden voorhanden kunnen zijn), met 3 paar 5-ledige borst-

pooten; tic laatste aciiterlijfsring met twee opwaarts gerichte, hoornachtige uitsteeksels; de anus iets

naar onderen uitstekend, met twee papilvormige naschuivers. De pop is week, wit en van twee
bruine, hoornachtige staartcinden voorzien. Merkwaardig is de beweging der Te n e br i o n ide n-

larven , daar het lichaam zich niet, zooals bij weeke larven, kan contrahceren; hier dienen alleen de

pooten voor de beweging, terwijl de papillen aan het laatste sterniet verhinderen dat het lichaan.i

teruggaat of uitglijdt; het achtergedeelte wordt hier dus als volkinnen inactief medegesleept. Tegen
den tijd van het verpoppen zet de zijiilooi van het licliaam zich uit, zoodat de vliezige verbinding

der tergiten en sterniten ziclitbaar wordt; door deze verwijding van liet lichaam is het begrijpelijk

dat uit lange, dnnne larven, brcedc poppen en kevers voortkomen. — Merkwaardig is nog dat

zoo vele vertegenwoordigers dezer familie in habitus aan vormen van andere familicn licrinneren i);

door de groote verscheidenheid van vormen en het ontbreken van een voor deze familie karakte-

ristieken habitus schijnt deze, oppervlakkig besclionwd, weinig natuurlijk te zijn.

De door mij gevolgde indeeling is in navolging van G. Sciillitz's Te u eb r i o n i d a e (Natur-
gcsch. der Ins. Deutschl. V Band, ie Halfte, 1898.

Ovei'ziclit dei' Tribus.

1 Tarsen op de onderzijde met stijve borstelharcn of stekels bezet; zelden behaard, in welk geval

de voortarsen bij het <? verbreed zijn (1'edinini); of wel is de beliaring door cene gladde

tusschenruimte middendoor gedeeld en is bovendien het metasternum kort 2) 2

Tarsen op de onderzijde zaclitharig, hetzij diclit viltig of meer verspreid en neerliggend, soms
zelfs vrij lang en dicht. Voortarsen bij het ^ niet verbreed (behalve bij de meeste II e I o p i n i). 7

2 Achtercoxae, door eene, meestal hreede, van voren afgeknotte of afgeronde voortzetting van

het eerste sterniet, van elkaar gescheiden. Bij Microzou m is deze voortzetting drielioekig

toegespitst, doch daarbij de clypens smal en diep intgesneden 3

Achtercoxae door eene driehoekig toegespitste voortzetting van het eerste sterniet van elkaar

gescheiden. Clypens van voren recht afgcknot 6

3 Clypens van voren recht al'gekmit of breed nitgcrand. Bovenlip duidelijk en breed, liindlid

der kaaktasters eenigszins bijlvormig. Voortarsen bij liet <y niet verbreed en op de onderzijde

niet viltig 4

1) Ondrr (].' y.i'cr iii 'l doj; vaUi-mli- voniini iimai-n liitT i-likflfil f;('iH)ciiid wuidi'n ; b.v. A r I li lu d i' r es is f'i'iiif;s/ills kogi'lvdr-

min; Krttdiiis knrl t-'i-drunjicii . uv:i;n ut cirund. m-wclld; 'Icn t y r i ;i fii SliMlusis vi'i) slank; E len o p Iiu ru s , /Vkis
Dl lïhip-s ifis Oa ra hiis-:ulili}i, Pimclia kort fifdruiigcil . nii'l r(iiidüi-lili{;f dikscliildi'ii ; Scpidimii nii'1 erili' sculpluiir,

widkp lii-riiiiiiTl aan süiiirnii:.- smirlcn van ln4 /uid-Kiiru|ii'i'.s(ln' (1 n rni 1 i (j a i de n-[icnus lï r acli y c er u .s ; (^ r v |» t icii s

aan hel (la r a hidc n-j;iTliis A ni ara, O Ui' li ru I ii s aan .suinini);!' tïa t 11 y stia |S i I |i li i d a p) uf ï h u ric t, u s (T li o ri c l i da e)

lipriiiilplTiid ; 'I'ra ril yspe I is met dt-n liabitus van cciir kli'itn- Ai'};ialia (Sc a ra li a ei d j e) ; Diaperis dui't iels

dfMlkptl aan euiie Cu (--e i 11 e I ii d e ; S<; a (i li i d i- ma aan eenr Krutylide; T r i tt u 1 i ii m i-n vprwant Iiii'ii dfrikpii aan
11 lii /.uplia si iiai', Colydiiilai' en (1 iic ii

j i d a e. Mprkwaardif; is nutï lipt /.uid-l'airupcesLlip jieuus (iuss v p li it s, hij

welke, evenals lil] Cassida {Cli r y s u in e I i d a e) , de /ijden van lialssètiild en dekseliilden hladaclilig \ertireêd ztjii. Ais
voorbeeld van eene zonderlinge seulpllinr riioiie liier Kenueind worden lift peiiiis / o p II e r ii s Oasteln. uit Middel-Ainerika

,

blj welke het halsschild en de dekseliddeli met vele oiirei;e!inatipe , \erheveii veldjes bedekt zijii.

3) l!i) <le Znid-Kiiropeestlie Pbylacina.
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Clypciis vnn vnrcii (litp, doch smal iiicm;niiul ui' iiigusiicdeii. Kin (Ickcchiiiraiuling niet gcliccl

opviillc'iul ^ S

4 Kin de kceUiitraiuiing niet gelieel (ipvcillend, daardoor de acliterkakcn onbedekt. . I. Blaptini.

Kin de kechiitranding geliccl opvnllend, daardoor de acliterkakcn geheel licdekt 1). II. Asidini.

5 Voor- en veelal ook de [niddcltarsen hij het <? verbreed en op de onderzijde met een diclu^

vilt bekleed. Dekschildcn met duidelijke stippellijnen of stippelrijen 2) . . . UI. Pedmmi.

Voortarsen in beide seksen gewoon. Dekschilden met breede langsribben, waartegen aan wecrs-^

zijden glanzige bidtjes; of wel dicht, verward bcstippcid en ondnidclijk rimpelig 2). IV. Opatrini.

6 Voorpootcn niet tot graven ingericht, de voorschenen slank en dun V. Crypticini.

Voorpooten tot graven ingericht, de voorsclicnen naar het uiteinde sterk verbreed (Fig. yiH.^
VI. Trachyscelini.

- Metasternnm veel langer dan het mesosternnin. Sprieten hetzij geleidelijk verdikt of met duidelijk

grootere eindleedjes; de laatste leedjes zoo breed als- of nog breeder dan lang. Voortarsen

in beide seksen gewoon "

Metasterniim niet of slechts weinig langer dan het mcsosternum; zelden langer, in welk geval

de voortarsen bij het ,? verbreed zijn. Sprieten draadvormig, zeer zelden slechts iets naar

het uiteinde verdikt, de laatste leedjes nagenoeg altijd langer dan breed. Clypens van voren

afgeknot, breed uitgerand of afgerond, meestal zeer kort. Tarsen op de onderzijde dicht_

behaard <jf viltig, die der voortarsen bij het ^ altijd verbreed XI. Helopmi.

8 Prosternnm kort. Lichaam meestal kort-civorraig, meer of minder gewelfd. Tiochantinen der

middelcoxac duidelijk 9

Prosternmn lang. Lichaam meer of minder lang gestrekt, gewoonlijk eenigszins vlak; bij H y-

popbloeus lang en smal, een weinig gewelfd. Oogen niet uitpuilend 10

9 Mondrand op de onderzijde van den kop sterk uitpuilend, zoodat daarachter eene dwarsgroef

voorhanden is. Lichaai'n meer of minder gestrekt, of iets meer verkort. Halsschild met breeder

of smaller afgezetten-, meer of minder duidelijk gekartclden of getanden zijrand. Deksclnlden

met parallele zijden. Uuvcnzijde zeer ruw, de dekschilden met grove slippclrijen en kiel-^

vormige tusschenruimtcn VII. BoUtophagim.

Mondrand gewoon. Lichaam ovaal, eirond of elliinisch. Halsvchild met gewonen, gaafrandigen

zijrand, slechts met eene scherpkantige randlijn. Dekschildcn aan de zijden meer oi niindcr_

sterk afgerond. Bovenzijde eflfen, de dekschilden met gewone stippelrijen . VIII. Dlaperim.

10 Trochantinen der middelcoxac niet zichtbaar. Kop meer of minder tot aan de oogen in het^

halsschild teruggetrokken. De laatste sprietleedjes nog altijd breeder dan lang . IX. Ulomini.

Trochantinen der middelcoxac duidelijk. Kop meer of minder lutstekend, nimmer tot aan de

oogen teruggetrokken. De laatste sprietleedjes zoo lang als breed. Tarsen op de onderzijde

zwak behaard X. Tenebrionini.

I. Tribus Blaptini.

Bevat slechts het genus '• Blaps.

II. Tribus Asidini.

Bevat slechts het genus (Asida.)

III. Tribus P E D i N i N i.

Kin met eene langskiel over het midden. Epipleurcu der dekschilden veelal niet tot aan het

uiteinde reikend (Pedinina) (Pedinus.J)

Kin vlak. Epipleurcn der dekschilden tot aan het uiteinde reikend (Dendarina).
2. Olocrates.

IV. Tribus Opatrini.

Eindlid der kaaktasters bijlvormig. Voorschenen naar het uiteinde geleidelijk verbreed en

bovendien aan den buiten-tophock iets tandvormig uitgetrokken. Voortzetting van het eerste

1) Allhans bij livX Eurojiei-'sclie genus Asida.

•2) Althans bij de in ons gebii-d vuurkomende sooi-leu.
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sterniet tiissclien de aclitcrcoxac stomp, bri;ed cii a:iii ilcii tup algcroinl. EpiplL'iircn ilcr dck-

SL'hilcicn niet tot iiiui liet uiteiiuJc doorloupcnH 3- Opatruru,

liindlicl der Uanktasters lang-civormig. Vourscliciicn naar het nitcinde zeer sterU verlirecd, nabij

liet uiteinde driehoekig naar buiten uitgetrokken; aan den buitenkant nabij de basis met

eenige kleine tandjes. Voortzetting van liet eerste sterniet tiisschcn de aehtercoxne driehoekig

toegespitst. Epiplcnren der dcksehilden tot aan het uiteinde doorloopcnd . 4. Microzoum.

V. Tribun C R Y P T 1 c I N I.

Bevat slechts het genus 5- Crypticus.

VI. Tribus T R A C H V S C E L I N 1.

Bevat slechts het genus 6. Phaleria.

VII. Tribus U o L 1 T o p 11 A o i N i.

Oogen door de wangen geheel ol' bijna geheel doorsneden. Halsschild met breed al'gezetten

zijrand. Epipleureii der dekschilden veel breeder dan de cpistcrncn van den mctathorax.

(Kolitopliagus.)

Oogen door de wangen slechts tot op de hcll't doorsneden. Halsschild met smal al'gezetten

zijrand. Epi|)leureii der dekscliilden hoogstens zoo breed als de cpisteruen van den metatborax.

7. Eledona.

VIII. Tribus D I A p E R I N 1.

1 Oogen door de wangen doorsneden of iets uitgerand. Sprieten meer ol' minder geleidelijk

verdikt. Dekschilden met stippellijnen en stippelrijen 2

Oogen niet doorsneden ot' idtgerand. Sprieten met 5-ledigc knots. Dekschilden dicht bestippeld,

zonder stiiipellijnen of stippelrijen. Bovenzijde van het kleine lichaam eenigszins lijn beliaard.

(Pentajihyllus.)

2 De voortzetting van het eerste sterniet tusschen de achtercoxac breed en algekiiot. Mcsostcnmni
vlak afbellend. Eerste lid der aciitertarsen langer dan de volgende twee leedjcs te zamen.

Eindlid der kaaktasters cylindervormig. Epipleuren der dekschilden voor het uiteinde afgekort.

8. Seaphidema.

De voortzetting van het eerste sterniet tusschen de achtercoxae smal, toegespitst of afgerond. 3

3 Prosternalc voortzetting hoog, in de uitraiiding van het steil afvallend mcsosteriunn ingrijpend.

Bovenzijde onbehaard 4

Prosternalc voortzetting laag., weinig voorbij de voorcoxae reikend. Mesostenunn schuin

afvallend, hoogstens met eene groef aan de basis. Eerste lid der aciitertarsen zoo lang als

de volgende twee leedjes te zamen 5

4 Eindlid der kaaktasters cylindervormig. Ilet eerste lid der aciitertarsen nauwelijks langer dan

het 2e. De laatste 8 sprietleedjes verdikt. Epipleuren der dekschilden voor het uiteinde

afgekort. Lichaam kort en breed, hoog gewelfd, eenigszins half-kogelvormig . 9. Diaperis.

Eindlid der kaaktasters bijlvorniig. Het eerste lid der aciitertarsen duidelijk langer dan de

volgende twee te zamen. Epipleuren der dekschilden geheel of bijna geheel tot aan het

uiteinde doorloopcnd. De verbindingshuid der bovenlip is duidelijk ... 10. Platydema.

5 Eindlid der kaaktasters cylindervormig. De laatste " sprietleedjes vergroot, het 4e lid breeder

dan lang. Epipleuren der dekscliildeii voor het uiteinde afgekort. Bovenzijde van hei lieliaam

onbehaard. Bij het <? het voorhoofd gedoomd 11. Hoplocephala.

Eindlid der kaaktasters driehoekig. Sprieten geleidelijk en zwak verdikt, het 4e lid langer dan
breed. Epipleuren der dekschilden tot aan het uiteinde doorlottpeiid. lUivenzijde van hel

lichaam lijn behaard 12. A.lphitophagUS.

IX. Tribus U L o M I N i.

I Bovenlip door eene duidelijke, vliezige verbinding aan den clyjieus gehecht (H y po ph loei naj.
Epipleuren der dekschilden niet tot aan het uiteinde doorloopend. Schenen naar het uiteinde

verbreed, met duidelijke eindsporen. Sprieten naar liet uiteinde duidelijk verbreed. Pygidium
onbedekt. Klauwlid der tarseii groot. Liciiaam lang en smal, eenigszins cylindervormig. Kop
in beide seksen gelijk 13. Hypophloeus.
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liuvtnlip zuiuitr iliiiilclijkc, vliezige vcrbiiuliiig aan ilcii clyi'cus gclicclit 2

2 Halsscliild aan de liasis recht al'geUnoc ol' iets afgerond. Eindliil der kaaktasters niet liijlvorniig.

Sprieten veelal niec knotsvormig uiteinde (Trib o I i i na) 3

Halsscliild aan weerszijden van de basis iritgerand. Eindlid der kaaktasters meesial liijlvcjrniig.

Sprieten nimmer in eene knots eindigend (UI o mi na) rt

3 Sprieten bijna even lang als de kop: met 5-ledige knots, van welke liet laatste lid al'geknot

is. Kop vóór de oogen sterk ontwikkeld. Oogen weinig doorsneden. Epiplenren der dck-

sehilden afgekort I4- Latheticus.

Sprieten dtndclijk langer dan de kop. Kop vóór de oogen lioogstens balf-cirkelvorniig afgerond. 4

4 Oogen door de wangen in liet geheel niet- oT bijna niet doorsneden. Sprieten naar het uiteinde

geleidelijk verdikt. Epiplenren der dekschilden smal, nagenoeg tot aan den naadliuck door-

loopend. Voorschenen tot aan het uiteinde smal 15 Paloi'us.

Oogen door de wangen tot minstens op .V van de doorsnede ingesneden. Sprieten met ;;-ledige

knots, ot" tot aan het uiteinde geleidelijk verdikt 5

5 Oogen door de wangen ongeveer tot op het midden doorsneden. Sprieten naar het uiteinde

duidelijk verdikt of van eene knots voorzien. Voorschenen tot aan het uiteinde iets ver-

breed. Kop in beide seksen gewoon 16. Tribolium.

Oogen door de wangen bijna geheel doorsneden. Sprieten naar het uiteinde zeer weinig ver-

dikt. Voorschenen smal. Kop bij het ^ bewapend 17. Echocerus.

6 Epiplenren der dekschilden voor het uiteinde afgekort. Dekschilden met krachtige stippel-

lijnen. Uiteinde van het pygidiuin onbedekt. Voorschenen naar het uiteinde sterk verbreed

en aan de buitenzijde krachtig getand (Uloma.)

E|)ipleuren der dekschilden tot aan den naadhoek doorloopend. Dekscliilden met fijne stippel-

lijnen. Pygidiuin geheel door de dekschilden bedekt. Voorschenen naar het uiteinde slechts

zwak ol matig verbreed, aan de buitenzijde niet of slechts zwak getand. 18. Alpllitobius.

X. Tribus T E n E b r i o n 1 N i.

Bevat slechts het genus 19. Tenebrio.

XI. Tribus H E L o p 1 N I.

Bevat slechts het genus 20. Nalassus.

1. Tribus B l a p T i n i.

1. Blaps F. (Fig. 90).

Kop naar i'crlioiidini:; klchi , achter de in de breedte sterk versmalde , niervorinige

oo,i;en een weinig ingesnoerd ; clypcus recht of nagenoeg recht a/geknot. Sprieten kort
^

vóór de oogen ingeplant ; naar het uiteinde bijna niet verbreed, het 3c tid zoo tang als

de volgende 3 leedjes te zamen ; de eindleedjes eenigszins kogelrond. Bovenlip duidelijk,

breed. Kin groot, eenigszins rondachtig , de kecluitranding niet geheel opvullend, daardoor
de achterkaken onbedekt Eindlid der kaaktasters bijlvormig. Halsschild eenigszins vier-

hoekig , met afgeronde
, fijn gerande zijden ; zeer stevig tegen de dekschilden aansluitend.

Schildje zeer klein, onduidelijk. Dekschilden langiverpig-eirond , de breed omgeslagen
zijrand de zijden van het achterlijf omvattend; elk aan den naadhoek , in eene langere

of kortere punt, snavelachtig uitgetrokken , zeer zelden gewoon; de ware epipleuren
blijven tot naar voren smal ; de valsche daarentegen zijn ten minste van voren breed
en door een scherpen zijkant begrensd, welke altijd aan den schouder (jhdi boven gezien)

zichtbaar is, tot aan den naadhoek doorloopt e?i dan eens over eene grootere, dan eens

over eene kleinere lengte va?! boven zichtbaar blijft, al naar gelang hij zich spoedig of
niet op de onderzijde , tegen de ware epipleuren, buigt. On^evleugeld. Poolen geicoonlijk

lang en dun; dijen gecomprimeerd en op de onderzijde uitgehold; schenen dun, met twee
nagenoeg even lange, korte, dikke eindsporen. Klauwlid aan den top op de bovenzijde

diep ingekorven , op de onderzijde meer of minder uitgetrokken ; dit uitstekende gedeelte

[„pulvillum" , niet „onychium"] is bij de inheemsche soorten afgcknot of breed afge-
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rond. Klauwen ::;cu'00)i. — Bij de kis slankere mannetjes zijn de dekseliilden aan het

uiteinde veelal lan,i:;er uitgetrokken ; veelal bevindt zich bovendien eene haarvlek op het
midden van den naad der eerste twee siernitcn ; deze haarvlek is eigenlijk een groefje,
hetwelk deels op den achterrand van het eerste , deels op den voorrand van het tweede
stemlet gelegen is, en waarin gele borstelharen staan; zijn deze borstelharen a/geicireven,

dan herkent men nog het voorhanden zijn aan het overgebleven groefje , bij sommige
soorten vertoonen de mannetjes op de plaats van deze haarvlek slechts eene zachte

,
gek

beharing , zonder het bewuste groefje i ). Nog vertoonen de mannetjes, behalve verscheidene
d-warsplooien op het ie stemlet, een bultje tusschen de achtercoxae 2); daarmede zou
door 'wrijven en kloppen op vreemde 'ooorwerpen eenig gcruisch worden voortgebracht.

Volgens Mulsant zouden zij ook geluid voortbrengen door het achterlijf tegen de voort-

zetting der dekseliilden te wrijven. Bovendien heeft men nog, behalve de boi<engcnoemde
bijzonderheden , bij het S van eenige soorten , inkervingen op den binnenkant der vlakke
onderzijde van de middel- en achterdijen , 7vaarbij dan bovendien de voordijen krachtiger
ontwikkeld zijn dan bij het %.

De soorten van dit genus , onder den naam van „doodentor" tj\ bekend , zijn groote

,

eenigszins dof zivarte 4) kevers
, welke zich op donkere , vochtige plaatsen , als : in

stallen , kelders
,
pakhuizen , schuren

,
grotten en aardholen ophouden ; zij gaan 's nachts

op voedsel uit , vooral bestaande uit schimmelende plantaardige en dierlijke resten. Bij
gevaar scheiden zij , uit anale klieren , een eigenaardig riekend vocht af. — De larve
van B. mucronata is door Haliday , IVestwood en Perris , de pop door Perris; de
larve van lethifera door Letzner , Schiodte en Perris beschreven.

Van de ± 45 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Poütüii kraclitig, de voordijeii iets dikker dan de overigen, naar liet niteiiidc een weinig
knotsvormig verdikt. Dekseliilden aan het niteindc bij liet ^ kort, maar duidelijk-, bij

liet 5 bijna in liet geheel niet uitgetrokken (Sub-gen. Agroblaps Motsch.). Het ^ met
eene gele haarvlek op den naad van het eerste en tweede sternict. llalsseliild ongeveer
i\ maal zoo breed als lang, naar voren sterk versmald, evenals de kop duidelijk bestippeld;
met afgeronde zijden, vooral bij het S. Dekseliilden aan de basis weinig brceder dan het

llalsseliild, over den rug vlak, ruw en niet diclit bestippeld, soms met den schijn van llauwc
langsstrcpeii. Deze soort is breeder en pluinper dan mucronata. Lengte 20—25 n\m.
Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam in en nabij meiischelijke woningen, in

kelders, stallen, onder stcenen, planken enz. . fsiinilis Latr., latidiea St.) 1. lethifern Marsh.

Ponten slank, de voordijen niet dikker dan de overigen en in het geheel niet knotsvormig
verdikt. Halsschild klein, ongeveer zoo lang als breed, naar achteren nauwelijks-, naar
voren sterker versmald, evenals de kop lijn bestippeld (Sub-gen. Leptocolena All.). Het
^ zonder haarvlek op liet achterlijf. Dekseliilden bij het t? in eene iets langere spits dan bij

het 5 uitgetrokken; iijiier bestippeld. Deze soort onderscheidt zich van lethifera, behalve
door de genoemde kenmerken, door de langere s|irieten, het naar verhouding tot de dek-
seliilden veel kleiner halsschild, de minder breede, plompe gedaante, de doorgaans kortere
spits aan liet uiteinde der dekseliilden. Bij het ^ de sprieten iets langer dan bij het 5, de
voorschenen eveneens iets langer, de dekseliilden iets smaller en liet achterlijf minder gewelfd,
eenigszins vlak. Lengte \()h -23 mm. Eveneens verbreid en op sommige plaatsen gemeen.

(mortisaga Oliv. 5) ) 2. mucronata Latr.

IL Tribus A s i o i n i.

Asida Latr.

Clypeus breed uitgerand Sprieten naar het uiteinde 'weinig of niet verdikt ; het

36' lid het langst; het laaide lid klein en veel smaller dan het broedere loe en gcdeeltcl/jk

I) llivi- li;i:ii-vl.-k Inj lic iiiamii-li.'S wen! iiiid.T uiidiTiuilil duur /.. Iliifuur, .S'.viWC. fii (; Hnin.lcs. lluïriiKcMu.'iiid.' j;H'- liaivu

/i|ii hul iMi Nlanii 111. 1 iiiwiiiili}^ !,'(di'i;i'n klieren, w;i;.ruil een vluetitif; ar»clieidiiiïjnri>diul w.inll vuerl^eliniclit
, in verhindiiig.

Heimelijke . reiik liii leii . lieell iiieil ii :i, nuk lilj |) e r ui e» 1 e S en 1' V I 11 u.

-2) r.i] enkele ^uuileii M>i|„„i |, liel wi|lje dll lillllje

:i) In „iiiiiiiise sirekei, liesliiiil liel Inj^eluur dat liare aainv.vi.^-lieid aU M.uid.i.de van den iluud ^eldl.

'() ( hiiiiti^ekleiirde eseinjdaren /ijii luuiltniiiuaelitii:.

n) It. lllulli^a(^a ['. is eene ineer in (liislehjk I''.iiru|ia Miurkuiiieiide suuil, «elke veelal mei de I Ie jiiei' lieselireieii

siiiirlen in Nederland verward werd; een exenijilaar in de enil. Wlliii'uid , ala iijnde in Nederland gevan^'en, ia vermuedelijk
mei eene ladiiii^ in^evuerd, ui' wel verkeerdelijk ^eelikelleerd.
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daarin verborgen , lioch niet Jaannede vergroeid. Bovenlip dnidclijk , breed ; j^cwoonlijk

flauw uiteerand. Voorlialien krachtig ontitnkkeld , aan het uileinde afgestompt of
2.-tandig. Achterkaken met twee hooriiachiige , aan den top gebaarde, lolécn ; de binncnioh

van een hoornhaak voorzien. Eindlid der kaak/asters driehoekig , eenigscin.r bijlvormig.

Kin kort hartvormig , de keeluitranding geheel opvullend ^ daardoor de achterkaken geheel
bedekt. Oogen klein, niervormig. Lichaam ovaal, eirond ofmeer langwerpig. Ilalsschild

breeder dan lang, met scherpe, meer of minder breed afgezette zijranden ; devoorrand
boogsgewijze uitgerand ; de achterrand aan weerszijden uitgebogen ; de achterhoeken
duidelijk. Schildje zeer klein. Dckschilden mei breede epipleurcn , lüclkc van boven door
een scherpen, meestal breed afgezctten , rand begrefisd zijn , die, van boven gezien, in den
regel over de gehcele lengte zichtbaar is. Poolen vrij kort ; voorschenen gecomprimeerd

^

naar het uiteinde verbreed. Het i is in den regel smaller dan het 2 i).

Van de ± 90 Europceschc 2] soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, gewoonlijk gclicel met cciie gniiiwc of rocstklcurigc korst bedekt; diclu korrelig en
met zeer korte li;iiirtjes bezet. Hnlssebild bij liet S iingenocg alleen nnar voren-, bij bet ^
ook duidelijk naar acbteren versmald; de voorliuekcn bij bet ï meer-, bij bet $ minder
scherp uitgetrokken; de ae-btcrboeken weinig uitstekend; de schijt' dicht niet vrij grove,
glanzige korreltjes bezet. Dckschilden bij bet J meer gewelfd dan bij bet ^; elk met 4
golvende, veelal onderbroken, verheven langslijnen, van welke de 2e en 3e elkaar naderen.
Voorsebenen aan liet uiteinde met een kleinen tand; acbtcrscbenen gebogen. Het ^ is iets

smaller dan bet 5 en beeft een naar verhonding breeder, aan de zijden sterker afgerond
lialsscbild. Lengte iii— 13 mm. Niet inlandseb. In het vulkaiusch Rijngebied bij Coblcnz,
Boppard en aan de Laacbcr-Sce; tnsschen de stengels en wortels van Th ym 11 s scrpylhim.
Ook in 1'ielgië bij Arlon (Montagne de Stockcm).

(^grisea Oliv., $ variolusa F.) (sabnlosa Fiiessl.)

lil. Tribus P e D i N' i N 1.

Pedlmis Latreille.

Clypeus smal en diep uitgerand. .Sprieten naar het uiteinde slechts zeer ivcinig
verbreed, bijna draadvormig. Kin met cene langskielover het midden ; de kecl-uitranding
niet geheel opvullend. Halsschild aan de basis , over de gehecle breedte , in een jlauwen
boog uitgerand ; de achterhoeken daardoor iets naar achteren gericht. Dckschilden aan
de basis te zanten, overeenkomstig de uitranding van het halsschild, afgerond; met
stippellijnen, of stippelrijen en vlakke tusschenruiniten ; de epiplcitren veelal niet tot aan
het uiteinde reikend. Prosternum tusschen de voorcoxac veelal met eenc plaatvortnige
verbreeding. Achterlijf bij het -f meestal ingedrukt en soms met eene verschillend ge-
vormde haarvlck. Poolen vrij lang ; voorschenen naar het uiteinde driehoekig verbreed

;

achterdijen bij het S veelal gekromd, van onderen uitgehold en viltig behaard ; de voor-
en veelal ook de middeltarsen bij het i meer of minder verbreed en op de onderzijde
met een dicht vilt bekleed.

Van de 22 Europeesche t,) soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, bijna zonder glans, fijn en dicht bestippeld. Dckschilden zoo breed als bet halsschild
aan de basis, bij bet $ naar achteren iets smaller dan bij het ?; met stippellijnen en vlakke,
zeer lijn bestippeldc, ttisschenniimten. liij het <? de achterdijen langer, gekromd en aan de
binnenzijde geel viltig; de voorschenen breed, naar binnen,' aan de basis, zwak uitgerand;
de achterschencn zeer weinig gebogen; achterlijf zonder baarvlek. Lengte 7è— 84 nun. Niet
inlandseb. Deze soort bewoont de landen langs de Middellandsclie zee, doch haar gebied zet
zich voort tot aan den znidelijken oever der Oostzee; zij komt o. a. voor in Mecklenbiirg,
doch schijnt ook in de buurt van llambtirg gevangen te zijn. De larve 4), pop en levens-
wijze zijn door Lindeman beschreven ($' dermestoides F.) (femoralis L.)

I) liij eenii;!. ZuiJ-ri]ru|,WM>lii> suorlfil Is li.'l iii;iriili-l|i- lAU aaiimi-ilidijk smiilli-r clan li,-t \vi|l|i., lui nik.'i.'ii ii-ll;. iii.'l iiiiilcrs

i^fvonndf di-ki^c-liildi-ii.

-) (lp A. saliulus» na zijii alk'ii Zuid-Euruji'-csctii' , iii.-est in Sjianje lmi Porln^^:]! v.h.rkiinicii'le, sijMrli'ii

3) 0[> 1'. femoralis na zijn uilen Zuid-Enru|iefMlH' sunrlrn.

i) De larve is in /iiid-linsland buliadelijk aan vi-l(lj;e\v.i^seii.
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2. Olocrates Muls. el Rey

(O m o era t CS Muls., Heliopailics Muls. pars)

Clypcus smal en iliep uit,i^crand. Sprieten kort , naar het uiteinde iets verbreed.

Oogcn door de %vangcn ,!,'ehcel doorsneden en daardoor middendoor gedeeld. Eindlid der

kaaktasters kort en dik , afgeknot , eenigszins hijlvormig. Kin vlak , zonder langskiel

Halssehild veel breeder dan lang, met scherpe achterhoeken en uitgesneden voorrand.

Dekschilden zoo breed als het halssehild: alleen met ware epipleuren , die tot aan den

naadhoek doorloopen en aldaar aaneenstooten Prosterntim tusschen de vooreoxae in een

stomphoekig uitsteeksel verlengd. Voortzetting van het eerste sterniet tusschen de aehter-

co.xae zeer breed , van voren afgeknot. Voorschenen naar het uiteinde geleidelijk sterk

verbreed, de buiten-tophoek afgerond Bij het S de voortarsen verbreed en op de onder-

zijde met een dicht vilt bekleed ; veelal ook de middeltarsen verbreed , op de onderzijde

hetzij met borstels bezet of lang viltig behaard ; bovendien zijn veelal de middel- en

achterdijen op de onderzijde viltig behaard en de middel- en achterschenen getvoonlijk

dikker dan bij het ; / ook vertoont het achterlijf een grooten , vlakken indruk , bij het

5 daarentegen is het gewelfd of hoogstens afgeplat.

Van de 13 Europcesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwarr, tamelijk glanzig. Kop en halsschiKi dicht en diep besti|)pcld. Zijrand van liet lialsscliild,

voor de reclite aclitcrhueken, duidelijk iiitgebugcn. DekschiKÏeii met grove stippclrijen ; du

tussclienriiimten afwisselend iets verheven en eenigszins rimpelig liestippcld; de zijrand aan

de basis verdikt, verbreed en o|nvaarts gerieht, waardoor zij, van boven gezien, tot op \
ongeveer van de lengte der dekschilden zichtbaar is. Bij het ^ de middelschenen sterk ver-

dikt; de middeltarsen 0|) de onderzijde lang, geel viltig behaard; athtertarscn op de onder-

zijde met twee rijen gele haren; ook de middel- en achterdijen van onderen en de middel-

en achterschenen van binnen lang, geel, behaard; nog zijn bij het $ de dekschilden naar

verhouding smaller dan bij het % en de voordijen iets dikker. Lengte 7— 8 mm. Geineen op

de laatste duinenrij op het zand, onder steenen en ttisschen helmzoden. De larve, welke door

Pen'is, TlioDisuii en Schiodtc beschreven is, leelt aan helm i. gibbus F.

IV. Tribus O p A T R I N I.

.3. Opatrum Fabr.

Kop zifivaarts , vóór de oogen , eenigszins hoekig verbreed. Clypeus smal en diep

uitgesneden. Sprieten kort, naar het uiteinde eenigszins i'erdikt. Bovenlip uitgerand.

Voorkaken kort , krachtig ontwikkeld , aan den top 2-tandig. Achterkaken met t'ivee

hoornachtige, aan het uiteinde lang gebaarde lobben,- de binnenlob met een grooten

,

sterk gekromden hoornhaak. Eindlid der kaaktasters bijlvormig. Kin klein de keeluit-

randing niet geheel opvullend. Eindlid der liptasters kort-eivormig. Halssehild aan
7veerszijdcu van de basis sterk uitgerand ; aan de basis hetzij duidelijk brecder dan de

dekschilden aan de schouders, hetzij van dezelfde breedte {O. sabulosujii), of zelfs

smaller. Dekschilden gnvoonlijk met zeer fijnen zijrand, ".celke hoogstens, van boven

gezien, van voren, zelden (O. sabulosnm, vooral bij het i) daarentegen over de

geheelc lengte zichtbaar is. De sculptuur der dekschilden is noe; al veranderlijk

;

vooreerst is de geheelc oppervlal^tc tamelijk gelijkmatig gekorreld , soms mei zivakke

langsstrepcn ; dan treden duidelijke stippellijnen op en tusschen elke twee stippels dezer

lijnen verheft zich een grove korrel ; deze grove korrelrij is soms nog alleen over van

de geheelc stippellijn ; verheffen zich nu de afwisselende tusschenruimten tot langsribben,

dan leggen zich veelal deze grove korrels der langslijnen aan weerszijden tegen de ribben

aan en veroorzaken daardoor eene eigenaardige , onregelmatige , uitgezakte vorming van
dezen De tusschenruimten zijn altijd met talrijke

,
fijne korreltjes bezet. De epipleuren

der dekschilden loopcii niet tot iian het uiteinde door , zij zi/n dan eens meer , dan eens

minder naar achteren versma lil : in het eerste geval, ook met de naasthij liggende

tusschenruiinte , meer op de onder zi/'de gelegen. Vleugels in den regel rudimentair ;

sommige exemplaren vertoonen verkorte vleugels. Voortzetting van het eerste sterniet
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iiisscheti ih' achtcrcoxac stomp, hrccd , aan dt-ii Sop af,!:^frond Voorschenen naar het

niteinde geleidelijk verbreed en bovendien aan den biiiten-tophoek iets tandvorniig uitge-

trokken. Tarsen smal , in beide seksen gelijk en geivoon. Bij liet <i is het achterlijf dan
eens meer, dan eens minder ingedrukt.

Van de ± 12 Eiiropeesche soorten komt i /// Nederland voor.

Zwart oF i;riuivvzvvart, dof; uiterst, dicht korrelig bestippeid. llalsschild ongeveer tvvceinaal zoo
breed als lang, aan de zijden niet sterk afgerond. DekschiUlcn met brcede langsribben,

waartegen aan weerszijden glanzige bultjes. Ongevleugcld. Lengte rtj— 8i^ mm. Verbreid

door het gelicele land in zandstrcken; vooral in het voorjaar op de duinen en ooU niet

zeldzaam in de i>mstrcken van Maastricht: veelal op wegen. De larve en pop zijn door /.«c«i-

en Scliiödte besclireven. Ruptit.^berger vond de larve bij Formica fusca, zeldzamer bij

F. san gil in ca. Ook vermeldt li'11.una 11 11 het voorkomen der kevers, in het voorjaar, in massa

aan de o|)[>crvlakte van l''. p r a L e n s i s-nesten i. sabulosum L.

4. Microzoum Redt.

(M e I an im on Seidl.)

Kop zij-ioaarts , vóór de oogen , niet hoekig verbreed, maar in een jlauwen bocht

afgerond; de oogen bijna g;eheel doorsneden. Clypeus uiti^esneden Sprieten kort , naar
hei uiteinde verbreed. De binncnlob der achterkaken aan den top van twee rechte,

hoornachtige tanden voorzien en bovendien, evenals de biiitenlob, met lange borstelharen bezet.

Eindlid der beide lasterparcn lang-eivormig. Halsschild aan de zijden jijn gerand.
Dekscliilden dicht, ''crtcard bestippeid , zonder langsstrepen of korreltjes, doch ondui-
delijk rimpelig ; de epipleiiren smal, tot aan den naadhoek doorloopend. Vleugels ont-

7i)ikkeld. Voortzetting van het eerste stemlet iusschen de achtereoxae driehoeki.i^ toegespitst.

Voorschenen naar het uiteinde zeer sterk 'verbreed , nabij het uiteinde driehoekig naar
buiten uitgetrokken ; aan den binnen-tophoek met twee korte eindsporen en aan den
buitenkant , nabij de basis, met eenige kleine tandjes ; de overige schenen smal.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart, nagenoeg dof. Kop en halsschild zeer dicht bestippeid. Halsschild de helft breeder dan
lang, naar achteren iets versmald; met enkele onbestippelde plekjes en een vrij diepen
indruk aan weerszijden van den aciuerraud. Lengte 3—4] mm. Gemeen in de duinstreken,
waar men ze soms in massa op bet barre zand aantreft. Zij zou soms schadelijk zijn aan
dennen-aanplantingen, doordat zij aan de wortels van jonge dennen knaagt; ook hier en daar
in de beidestrckcn. De larve, welke door Perris beschreven is, zou leven in Lichen
ran gi fe ri n us. De kevers door H'asmaiin veelal aan den ingang der nesten van M y r mica
scabrinodis. Formica rufibarbis en sanguinea aangetroffen; ook de larve bij

F. rufibarbis i. tibialc F.

V. Tribus C R Y p T I r t N I.

5. Crypticus Latreille.

Sprieten nagenoeg draadivrmig
,
gewoonlijk korter dan het halsschild, bij het i

langer ; de Icedjes eenigszins omgekeerd-kegelvormig Kop naar verhouding klein , de
ïvangen grijpen dan eens meer , dan eens minder over den voorrand der oogen ; clypeus

van voren recht a/geknot. Eindlid der kaaktasters bijlvormig. Halsschild veel breeder
dan lang, met rechten achterrand en nagenoeg rechte achterhoeken ; naar voren gelei-

delijk versmald, de voorrand uitgebogen; de voorhoeken afgerond. Schildje driehoekig.

Dekschilden zoo breed als het halsschild of slechts iets smaller. Lichaam elliptisch

of langwerpig eirond. Gevleugeld. Fooien slank en dun. Achterco.xae door eenc drie-

hoekig toe,i(espitste voortzetting van het eerste sterniet gescheiden. Bij het $ zijn de
dekschilden , in verhouding tot het halsschild, naar achteren meer versmald dan bij het %;
de voortarsen zoo lang als-, bij het J iets korter dan de schenen; het eindlid der kaak-
tasters bij het t? veel breeder bijlvormïg , eenigszins halvemaan-vormig ; ook is het anaal-
sterjiiet eenigszins afgeknot , btj het % afgerond.
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De soorten van dit .(^eniis teven ,i:;rootendeits in Zuid-Europa , onder stee/ien op

zonnige plaatsen ; ootc loopen zij in den zonnese/iijn snel rond.

Van de 14 EuropceseJie soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, taniclijlv liul', cmbchnard; sprieten en pooten pekbniin; tarscn ruoclliniinachtig. Kopen
lialsscliiki lijn en zeer dicht bc.stippelcl. Dekscliildeii lijner en minder dicht bestippeld dan

het balsscliiid, bier en daar niet geringe sporen van langsstrepen ol' stippelrijen. Acliierlijl'

scherp l;orrelig bcstippeld. Lengte 4J— 7 mm. Gemeen, vooral in liet voorjaar, in duinen en

zandige heidestreken, onder steenen en rottende plantenstolVen. Wanneer zij op het barre

zand in den zonnescliijii snel rondloopt, doet zij zeer denken aan sominige A mara-soonen,
die nicn terzelfder plaatse aantreft. De larve is besclircvcn door Bouchi, J'erris cu Schiüille,

de pop door Scliiüdlc en Rosenhaiier. irassmann vond de jioppen in de nesten van Fo rni ica

sangninea (glaber F.) t. qu!5quiliu§ L.

VI. Tribus T R A 1: H Y s c E L i N i.

G Phaleria Lafr.

Sprieten naar liet uiteinde geleidelijk verdikt, liet laatste gedeelte eenigszins snoer-

vormig (Fig. 91 //). Clypeus van voren recht a/geknot. Bovenlip hewimperd , door eene

breede , in den regel duidelijk ziektlmre huidverhinding met den clypeus samenhangend.

Voorkaken met 2-tandigen top. Achterkakcn mei ticee beivimperde lobben ; de binnenlob

met een hoornhaak , de buitenlob grooter , driehoekig Eindlid der kaaktasters naar het

uiteinde iets verbreed en scheef afgeknot. Kin breed , van voren afgeknot. Eindlid der

liptasters eivormig. Lichaam langer of korter ovaal of eenigszins half-kogelvormig.

Oogen groot, grof gefacetteerd , van voren door de wangen iets doorsneden. Halssclnld

veel breeder dan lang, eenigszins vierhoekig ; de achterrand tamelijk recht en volkomen

tegen de dekschilden aansluitend; naar voren iets versmald. Schildje breed , eenigszins

driehoekig. Dekschilden aan de basis iets breeder dan het halsschild, aan de zijden

geleidelijk afgerond: met langsstrepen ; de epipleuren tot aan den naadhoek duidelijk.

Frosternum kort , met een lang laneetvormig toegespitst uitsteeksel tusschen de voorcoxae
,

ivelke in eene uitholling van het mesosternum grijpt. Voortzetting van hei eerste sterniet

tussche?i de aehterco.vae driehoekig , met afgeronden top. Fooien vrij slank; de middel-

en achterschenen smal , naar het uiteinde iets verbreed en aan den buitenrand met

doomt/es bezet; de voorschenen daarentegen tot graven ingericht, naar het uiteinde sterk

verbreed , naar buiten afgerond en eveneens aan. de buitenzijde mei doomt/es bezei

{Fig. 91 /). Eindsporcn der schenen kort. Tarsen dun en vrij lang; bij hei i devoor-

tarsen meer of minder verbreed en op de onderzijde borstelig. Klauwen vrij groot.

De soorten van dit genus leven langs de stranden onder doode visch en andere

organische overblijfselen

.

Van de ± 8 Europeesche soorten komt i langs onze kust voor.

Ovaal, matig gewelfd; liclucr of druikerdcr okergccl; de onderzijde geheel roestkleurig, soms

wat donkerder; tamelijk glanzig; de dekschilden elk soms op het midden met een onregel-

matig bruin- of zwartacbtig vlekje (ab. c. himiiculala Latr.); clypeus bij goed uitgekleiirde

exemplaren zwart gevlekt. Halsscliild en dekschilden tamelijk lijn en dicht bestippeld. ICo]i

duidelijk sterker bestippeld dan bet halsschild. Halsschild over het midden met eene lijne,

verdiepte langslijn en aan weerszijden, nabij de lijn gerande basis, met een korten langsindnik.

Dekschilden tusschen de bestippeling, bij sterke vergrooting gezien, duidelijk gechagrineerd.

Vooriarsen bij het ^ matig verbreed. Lengte 5 -6^ mm. Gemeen langs de stranden, vooral

in het naiaar, onder doode visch en in de eierklonipcn van U u cei n n ni u n d a t uni. De larve

is door Fairmaice, Pen-is en Fuwler beschreven (cava Hcrlist) 1. cadaverina F.

VIL Tribus 1'. o l i T o i' ii A c. i N i.

Bolitopliagus Illiy.

Kop breed: met opgerichten , van voren afgeronden , rand, welke zich vóór de oogen

hoekig verbreed en dezen geheel of bijna geheel doorsnijdt. Clypeus den mond bedekkend

,



LX. Tenebrionidae. — Bolitophagus. — 7. Eledona. 255

door eene fijne, gebogeyi lijn, van het voorhoofd gescheiden ; de oppervlakte veelal met
oneffenheden , 'd'elke bij het S soms meer ontwikkeld zijn. Sprieten naar het uiteinde

geleidelijk verdikt, onder den kopratul ingeplant. Mondrand op de onderzijde van den
kop sterk uitpuilend , zoodat daarachter eene divarsgroef voorhanden is. Voorkakcn tnct

twee stompe tandjes aan deti binnenrand. AcJiterkaken met twee lobben , de /dnnenlob
klein. Eindlid der tasters eivormig , van voren uitgerand Halsschild veel brecder dan
lang; met breed afgezetten , gckartelden of gelanden zijrajid ; de voorrand meer of
minder diep uitgesneden. Dckschilden met parallele zijden , scherpe schouderhoeken

,

breede epipleuren die tot aan den naadhoek doorloopen , diepe stippellijnen en ribvormig
verheven tusschenruimten. Mesosternum met eene meer of minder duidelijke , driehoekige

groef tot het ingrijpen van. een stomp uitsteeksel van het prosternum. Poolen vrij dun

;

troehantinen der middelcoxac duidelijk; schenen aan den buitenkant ongetand , zonder
duidelijke eindsporen. Gevleugeld.

De soorten van dit genus leven in boomzwamtnen. — De larve van B. reticu-
latus is door Ferris , Leizner , Curtis , Mulsant, Schiodte en Thomson, de pop door
Perris , Sehiödte en Thomson; de larve en pop van ar malus door Perris en Schiodte
beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 /// /;(•/ aangrenzend gebied voor.

Voorrand van den clypeus gaal'. De zijrand van halsschild en dckschilden zwal; geUarteld.
Voorlioeken van het halsschild naar voren scheri) uitgetrokken, de zijden voor de doorn-
achtige achterhoeken uitgebogen. Schenen op de achterzijde gegroefd. Sprieten naar het
uiteinde sterk verdikt. Halsschild weinig breeder dan de kop. Lichaam tamelijk gestrekt,
zwart, dol'; onuitgeklenrde exemplaren bruin of geelachtig. De stippels op de dekschilden,
vooral naar de zijden, groot, langwerpig, als groefjes; de ribvorniige tusschenruiniten lijn,

niet of slechts hier en daar iets onderbroken. Pooten vrij lang, de voorsclicueu met twee
kleine eindsporen; de middel- en achtcrschenen alleen bij het $ met eene kleine eind-
spoor. Bij het $ het 3e— 7e sprietlid met lange, witte franjeharen; ook de middel- en achter-
dijen bewimperd. Lengte 65 -7 mm. In boomzwainmeu, vooral van beuken en dennen. Niet
inlandsch. Zij zou in de nabijheid van Hamburg gevangen zijn. (crenatus F.) (re tic tl la tns L.)

Voorrand van den clypeus, de zijrand van halsschild en dekschilden grof getand of gezaagd;
ook op den clypeus met eene dwarsrij van scherpe bultjes, welke bij het cf meer ontwikkeld
zijn. 'Voorhocken van het halsschild niet uitgetrokken, de zijden voor de achterhoeken niet
uitgebogen, zoodat de achterhoeken eigenlijk niet aangeduid zijn; ook sluit de basis met
een smal gedeelte tegen de dekschilden aan; de opjiervlakte is met scherpe korrels bezet.
De langsribhen der dekschilden zijn ook scherp gezaagd. Schenen niet gegroeid. Lichaam
klein, kort en tamelijk breed, bruin of roodbruin, dof; in habitus en grootte aan Eledona
herinnerend. Lengte 2J-3 mm. In Polyporus van beuken. Niet inlandsch. Zij zou bij Diis-
seldorf en Hamburg gevangen zijn i) (armatus Panz.)

7. Eledoua Latr.

Dit genus is zeer verwant aan Bolitophagus, doch zijn de sprieten nog sterker
naar het uiteinde verbreed, zoodai de eindleedjes meer of minder eene knots vormen.
De oogen worden door de wangen slechts tot op de helft doorsneden. Halsschild met
smal afgezette, onduidelijk gekartelde zijden; met den geheelen achterrand tegen de
dekschilden aansluitend. JDekschilden cenigszins met die van Bolitophagus armatus
overeenkomende

, met veel smallere epipleuren , welke hoogstens zoo breed zijn als de
episternen van den metathorax ; de stippels der langsstrepen matig .groot en de langs-
ribben der tusschenruimten gelijkmatig, fijn, niet onderbroken en niet gezaagd. Pro-
sternum voor de voorcoxae eeni^szins gekield. Pooten vrij kort. Levenswijze als bij
Bolitophagus.

Van de 3 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Deze soort herinnert in habitus, grootte en kleur aan Bol i t o plia g us arma t ns. Zwartbrnin of
roodbruin, dof. Halsschild vrij sterk gewelfd; bij het S in de middellijn langer, de zijden
duidelijk korter dan de middellijn, zwakker afgerond en bijna niet afgezet; bij het <? korter.

1) Deïe suürt wordt Züiidei' twijlt-l meermalen niet lüeduna agaricula verward.
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de zijden weinig korter dun de niiddellijn, sterker afgerond en smal doch duidelijk afgezet.

Bij liet ^ is liovcndien de clypeus aan den voorrand reclu en opgericht, aan de zijden

breeder afgezet; de voorhoolds-bidtjes naast de oogen sterker. Lengte 2j - 3 min. In droge

eiUcnzwammen , waar binnen liet verpoppeii plaats heeft in kleine eivormige stukjes van de

zwam. De larve is door Buiiclié, Ericlisuii, Diiiour, Perris en SchiSdIe, de pop door

Dufoiir, Perris en Schwdte beschreven, lüj Zutfen; gemeen in de omstreken van Maastriclit,

(iini— Aiig.; ook bij Roosteren en Kerkrade (Limburg), (agaiicicola Oliv.) i. agaricola (jerbst.

VUL Triluis D i A p f. 11 1 N 1.

8 Scaphidema Redlenb.

Sprieten geleidelijk naar het uiteinde verbreed. Kop smal . de kleine oo^en door de

tva7igen doorsneden, l'oorkaken met gedeelden top. Aehterkaken 2-lobbig ; de binnenlob

zeer klein en kort, half-vHezi,i;, gebaard; de buitenlob hoornachtig, vierhoekig, aan den

top lang gebaard , de binnenlob ver overschrijdend. Eindlid der kaaktasters cylinder-

vormig, aan het uiteinde a/geknot. Tong recht afgeknot , met a/geronde hoeken. Eindlid

der liptasters eivormig. Lichaam eivonnig , naar voren en naar achteren versniald ; op

de bovenzijde bronsglanzig. Clypcus van voren zonder verheven rand Halsschild twee-

?naal zoo breed als lang, naar voren sterk versmald; de zijde?i nagenoeg recht , met

scherpen randkant; van voren diep uitgerand. Schildje driehoekig, met afgeronde zijden.

Dekschilden iets breeder dan het halsschild, achter de schouders het breedst , naar het

uiteinde geleidelijk versmald ; de epipleuren voor het uiteinde afgeknot ; met stippelrijen.

Frcsternalc voortzetting tusschen de voorcoxae breed, vlak, aan den top afgerond.

Mesosternum vlak afhellend , met eene diepe groef voor de prosternale voortzetting. De
voortzetting van het eerste stcrniet tusschen de achterco.xae breed en afgeknot Eerste

lid der achtertarsen langer dan de vol,i;endc itfee leedjes te zamen.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Bovenzijde donker bronsglanzig, kop en halsschild veelal lichter gekleurd, bij ab. c. "hicolor

Redt." het halsschild rood. Kop en halsschild lijn, verspreid bestippeld. Dekschilden met naar

liet niteiiide minder scherpe stippehijen en lijn verspreid bestippelde tnsschenruimten. Onuit-

geklenrde exemplaren zijn geheel roodachtig. Lengte 4—4^ mm. In boomzwammen en achter

iienken-, eiken- en populicrschors; zij zon ook gevonden zijn op Cleiiiatis vitalba
achter de scluns van dorre stengels. Zeer zeldzaam, Breda en St. Pieter bij Maastricht. In

de Rijiiprov. bij Aken en Diisseldorf; ook in VVcstfalen. De larve is beschreven door

IVfStviaad , Scliiüdte en Thumson , de pop door ll^cstwood. (aencnm Payk.) i. iretallicuni F.

9 Diaperis Geoffioy.

Sprietleedjes van af het i,e sterk verbreed, tweemaal zoo breed als lang, allen even

groot. Kop met een diepen, hoefijzervormigen indruk tusschen clypeus en voorhoofd ; de

groote , uitpuilende oogen gedeeltelijk door de wangen doorsneden. Voorkaken aan den

top gedeeld. Eindlid der kaaktasters cylindervormig , dat der liptasters eirond. Lichaam

kort en dik, hoog gewelfd, cenigszins half-kogelvormig; op de bovenzijde kaal. IJals-

schild met afgeronde voor- en stompe achterhoeken ; de achterrand iets tegen het schildje

uitgetrokken. Dekschilden met voor het uiteinde afgekorte epipleuren; met fijne stippel-

rijen. Voortzetting van het prosternum hoog en in eene uitrandingvan het steil afvallend

mesosternum ingrijpend. Voortzetting van het eerste stemlet tusschen de achterco.xae

smal , toegespitst. Eerste lid der achtertarsen nawwelijks langer dan het 2e.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart, glanzig, glad; fijn en verspreid bestippeld. Dekschilden met twee oranjegele dwars-

banden en een oranjegeel vlekje aan het uiteinde; bij ab. c. "pusticdis Heyd. ontbreekt het

topvlekjc; bij ab. c. 'intarnij'lii Heyd. is de tweede band onderbroken; bij ab. c. */';/)Hj7;.'/(//((

Laporte ontbreken de middelband en de topvlek; bij ab. c. *morw Baiidi zijn de dekschilden

geheel zwart. Pooten geheel zwart i). Lengte 61 - yi mm. Van Mei tot Sept., vooral in

beiikenzwammeii 2). Arnhem, Roosteren, Kerkrade en gemeen in de omstreken van Maastricht.

1) Hij v.ir l'iiri'ii Mniscli uil /tiitl-F.iiri.|):i /ijii ti^ vnurjip-n t;i'p| ^ivlrkl ut ^rl,.-,-! {jtvi.

d) Naur ln'l ^iliijiil i^ t]''fc suurl uuk iti di'n;ini ku .-.l (;i-vnpideii.
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De l;irve is beschreven door Olivicr, Ilammcrsdiiiiidt , DuOmr, Tliduisdn en Schuidtc , de
|iO|i door T'iomsvn en Schiöilte i. boleti I..

10. Platydenia Laporte.

Sprictkcdjcs van af het 40' of '^c mctr of miinkr sterk verbrcctl , onderling even
,!;root. Aciiterkaken 2-lohbig ; de bin?ien/o/> veel kleiner dan de Imitcnlob , doch eveneens
hoornnchti,!^ , dik, de basis van de buitenlob ver overschrijdend. FJndlid der kaaktasters
.!froot , bijlvorinig-; dat der liptasters eivormig. Oogen door de 'uuingcn doorsneden. De
verbindingshuid der bovenlip aan den clypeus duidelijk. Lichaam lang-eivormig , op de
bovenzijde kaal. Halsschild breeder dan lang , de achterhoeken afgerond of scherp
rechthoekig. Dekschilden met geheel of bijna geheel tot aan het uiteinde doorloopende
epipleuren. Prosternale voortzetting tussehen de voorco.xae hoog en in eene uitranding
van het steil afvallend mesosternum ingrijpend. Voortzetting van het \e stemlet tussehen
de achtercoxae smal en afgerond. Het \e lid der achtertarscn duidelijk langer dan de
volgende tiaee leedjes te zamen. — De larve van P. violaceuin is door Perris , Schiödte
en Thomson beschrei'en.

Van de 5 Europeesche soorten komen i in Nederland en i /;/ het aangrenzend
gebied voor.

Vooiiiould slcclits weinig ui' niet breeder dan het van boven ziclubaie gedeclce der oogcn;
tussehen de uogen diep uitgeliold en aan weerszijden van de uitholling van een kegclvoi'in^gen
bult voorzien, welke doorgaans bij het g wat meer ontwikkeld is. Kop en halsschild lijn,

verspreid bestippeld. Dekschilden niet diepe stippellijnen en iets gewelfde, verspreid bestip-
pelde tiisselienrnimten. liovenzijde glanzig zwart of zwartbriiin: sprieten, epipleurcn der
dekschilden, alsook de pooien en veelal de gehccle onderzijde roodbruin. De sprieten zijn

minder sterk verbreed dan bij v iola ce uni. Lengte 6— 7 mm. Niet inlandsch. In bonmzwammen,
bij Diisseldorf en Hamburg (Dejeanii l,ap.)

Voorhoofd vlak gewelfd, veel breeder dan het van boven ziclitbare gedeelte der oogen;
hoogstens met een ondiep groefje, zonder bidtjes. Kop en halsschild dicht en lijn bestippeld.
Dekschilden met minder diepe stippellijnen en tamelijk vlakke of zwak gewelfde, dichter
bestip(ielde tnsschcnniimten. Lichaam glanzig violetblauw; de bovenlip roodachtig; sprieten
en ])Outen bruin, het uiteinde der sprieten en de tarsen geelrood. Onuitgekleurde exemplaren
zijn donker roodbruinachtig, met violetten weerschijn. Lengte 7— 8ï mm. lu het eerste
voorjaar onder mos en achter schors van eiken, ook in boomzwainmen. Zeer zeldzaam in

het Haagsche bosch. Ook bij Aken, Crefeld, in Westfalen en in Ik-lgie.

(?dytiscoides Rossi) i. vlolaceum F.

11. Hoplocephala Lap.

£>e laatste 7 sprietleedjes verdikt , breeder dan lang, allen nagenoeg even groot.
Eindlid der kaaktasters cylinder-, dat der liptasters eivormig. Tong recht afgeknot.
Clypeus van voren afgerond. Oogen een weinig door de wangen doorsneden. Lichaam
elliptisch, op de bovenzijde kaal. Halsschild ruim. tweemaal zoo breed als lang, de
zijden en hoeken afgerond. Dekschilden twee/naai zoo lang als te zaïnen breed ; met
stippelrijen of stippellijnen ; de epipleurcn voor het uiteinde afgekort. Prosternale
voortzetting laag, smal, weinig voorbij de voorco.xae reikend. Mesosternum schuin
afvallend, met eene driehoekige groef aan de basis. Voortzetting van het eerste stemlet
tussehen de achterco.xae smal, toegespitst en aan den top afgerond. Eerste lid der achter-
tarsen zoo lang als de volgende twee leedjes te zamen. 'Bij het i het voorhoofd diep
uitgehold, daarvóór met twee langere of kortere , rechte hoornen. — De 'soorten van
dit genus leven in boomzisjammen en achter boomschors.

De larve der niet in ons gebied voorkofiiende LI. ha e m o r r h o i d a l i s is door
V. Gernet , Perris en Thomson . de pop door v. Geniet beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten is i in Nederland aangetroffen.

liovenzijde groenachtig-bronzig of ecnigszins zwart-blauwachtig, glanzig; onderzijde roodbruin.
Sprieten van af het 5e lid sterk verbreed, donkerbruin, de wortel roodachtig. Schildje
driehoekig, roodbruin. P.ioten rood. Halsschild aan de zijden duidelijk afgerond, tamelijk

'7
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grot' bestippcid. Dckscliildcii met duidelijke stippelrijeii en uiterst lijn bcstippelde tusscbeii-

riiinitcn. Kop bij bet ^ met twee reclite boornen, roiidaclitig. Lengte 3| mm. Deze, nit

ll:ivann:i geimportecrde soort, welke in Weenen vcrziimeld werd, is ook bij Amsterdam,
naar bet scbijnt acbter booniscbors, door deii Heer J. Smit Pz. gevangen. Ik bezit twee

wijfjes, bet $ zag ik niet (virescens Lap. et linülii) i. bicornis F. i)

12. Ali)hitoi>hai,'iis Steph.

(P b y 1 e t u s Rcdtenb.)

Sprictot onder den zijrand van den kop, vóór de 00};en in,i^eplant ,
geleidelijk en

zwak verdik/ , kei 4e lid langer dan breed. Voorkaken met gedeelden top , met een groot

geribbeld kaïiwvlak aan de basis. Achterkaken met tivee gebaarde lobben , de buitenlob

veel breeder en langer dan de binnenlob. Eindlid der kaaktasters driehoekig, dat der

liptasters groot, langiuerpig-eirond. Oogen groot, slechts weinig nitgerand. Lichaam
elliptisch, op de bovenzijde uiterst fijn behaard. Halsschild meer dan de helft breeder

dan lang, naar voren versmald. Schildje driehoekig. Dekschilden aan de basis nautce-

lijks breeder dan het halsschild, met stippelrijen ; de epiplcurcn tot aan het uiteinde

doorloopend. Poolen lang. Eerste lid der achtertarsen zoo lang als de volgende twee

leedfes te zamen. Bij het S de clypeus opgericht en door ecne dwarsgroef van het voor-

hoofd afgescheiden ; het voorhoofd zelf, achter den clypeus , met twee diepe langsgroefjes.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Onderzijde geclrood of roodbruin ; mond, sprieten en ]iooten roodge:!. Halsscbild rood, zeer

lijn bestippeld; aan weerszijden van de basis met een ondiep langsgrocfje; bij bet (? sterker

afgerond dan bij hel $. Dekscbilden zwart of donkerbruin , elk met twee dwarsbandcn en

het uiteinde rood; met regelmatige stippelrijen en lijn bestippelde tusscbcnruimten ; soms zijn

de tweede dwarsband en de topvlek onduidelijk; ook zijn kop en balsscbild soms zeer

donker, zelfs zwart; oniiitgekleurde exemplaren zijn geheel okergeel, met llatiwe lichtere

banden. Bij bet <? is bet 'voorhoofd diep ingedrukt; in dezen indruk bevinden zich twee

korte, evenwijdige bidtjes; bij bet J is bet voorlioofd gewoon. Deze soort herinnert in

grootte en kleur aan Anaspis 4-Tiiaculata Gylli. Lengte 23—2* nmi. In rottende planten-

stolTen, boon)molm en achter schors. Een paar exemplaren te Kralingen in meel aangetroffen.

De gedaanteverwisseling werd door Schiütlti bcsclircveu.

(4-piistulatus Stepb., populi Redt.) i. bifasciatus Say.

Pentaphyllus Latreille.

Sprieten met ^-ledige knots. Oogen groot, half-kogelvormig, grof gcfacetteerd, niet

nitgerand. Voorkaken met gewonen top, daarachter met een tand en aan de basis met

een geribbeld maalvlak. Achterkaken met twee weinig in lengte verschillende lobben.

Eindlid der tasters eivormig, met afgeronden top. Tong afgeknot , met afgeronde hoeken.

Lichaam klein , langwerpig-eirond , 'lak ge-welfd ; spaarzaam, fijn behaard. Dekschilden

zeer dicht bestippeld, zonder stippellijnen of stippelrijen ; de epipleuren voor den naad-

hoek afgekort. Poolen kort.

Van de 3 Europeesche soorten komt i /;/ het aangrenzend gebied voor.

Licht roodbruin of roestkleurig, lijn behaard, lijn en dicbt bestippeld, bijna zonder glans.

Sprietknots tweemaal zoo breed als de ftiniculus. Clypeus balf-eirkelvormig afgerond. Hals-

schild ongeveer tweemaal zoo breed als lang, naar voren versmald; met plotseling afgezcttcn

zijrand. Lengte ij— 2 mm. In rottenden molm van oude eiken, oude kersenboomen en zelfs

in den niolin van oude wijnvaten. De larve is beschreven door Erichsoii, Letziier , Perris

en ScIiiücUe, de pop door Lctziier en Perris. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldurf,

ook in Haiinovcr en bij Hamburg. Ik zag een lielgisch exemplaar uit de coU. IFesmael,

doch zonder nadere opgaaf van vindplaats (tesi:aceus Hellw.)

1) \lr,v su„il \v:is IPII uumlil.' al, H. I. il II II
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IX. Tribus U L o mini.

13. Hypophloeus Fabr.

(Corticciis Croicli)

Sprieten korter dan kop en lialsschild te zawen , naar het uiteijide aanmerkelijk

verbreed ; de /eed/es breeder dan lan,i^ , het eindlid kort-eivornng. Bovenlip door eene

duidelijke , vHezi,i;e verhi)iding aan den clypeus geheeht. l'oorkaken met ^^edeelden top.

Aehterkaken i'ciieelobbig ; de binnenlob klein, de buitenlob ,i;root en breed, aan het

uiteinde idiezii^ , seheef afgeknot en gebaard. Eindlid der kaaktasters langtverpig-eirond,

dat der liptasters eivormig. Tong afgeknot , aan de zijden meer of minder verbreed.

Lichaam lang en smal, eenigszins eylinderi<ormig ; glanzig. Kop in beide seksen gelijk.

Oogen sterk i>erbreed (castafieus), o?igevefr driemaal zoo breed als lang, van onderen

tot aan de basis der aehterkaken reikend; of wel weinig 7<erbreed en hoogstens tweemaal
zoo breed als lang. van ondereti op eenigen afstand -van de basis der aehterkaken verwijderd

{Par ap hloeu s). Halssehild zoo lang als breed of langer , met nagenoeg rechte, fijn

gerande zijden. Dekschilden 7vcinig breeder dan het halssehild, t-wee tot driemaal zoo

lang als te samen breed , al of niet met stippelrijen ; de epipleuren niet tot aa?i hei

uiteinde doorloopend. Pygidium onbedekt. Schenen naar het uiteinde verbreed, met duide-

lijke eindsporen ; klamvlid lang. — De soorten van dit genus leven in de boorgaten

van Totn ie us-soorten , ivaarin zij de larven najagen.

De larve van H. castaneus, alsmede de larve en pop van pini, line ar is en

fasciatus zijn door Perris; de larve van bicolor door Westwood en de metamor-
phose door Schiodte beschreven.

Van de 13 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 3 /// het aangrenzend
gebied voor.

I Oogen sterk verbreed, ongeveer driemaal zoo breed als lang, van onderen tot aan de basis

der aehterkaken reikend (Sub-gen. H y po pli 1 oe ns i. sp.). I.icliaani lang gestrekt, cylinder-

vorinig, kastanjebruin i); sprieten en ponten iets licliter gekleurd. Halssehild duidelijk langer

dan breed, van voren in het midden niet gerand: de achterhoeken stomp, doch scherp

aangeduid; lljner en minder dicht bestifipeld dan de kop. Dekschilden met regelmatige

stippelrijen, alleen op het uiteinde venvard bestippeld. Rij het S is de bniten-tojihock der
voorschenen spits uitgetrokken, bij het (? recht; die der middelschenen bij het J recht, bij bet

$ scherp hakig uitgetrokken. Lengte 5—6 mm. Achter de schors van doode boomen, vooral

van eiken. Ik bezit een exemjihar door Siifllcn van l-^olU'nhoveii in Holland gevangen, eene
nadere vindplaats is mij niet bekend. In Oldenburg en Wcstfalcn.

(cimeteriiis Herbst) i. castaneus F.

Oogen weinig verbreed, hoogstens tweemaal zoo breed als lang, van onderen op eenigen
afstand van de basis der aehterkaken verwijderd (Sub-gen. Pa ra |) h I o e n s Scidl.) . ... 2

2 Clypeus kort, breed al'geknot. Voorrand van het halssehild lijn, doch doorloopend, gerand; de
voorhoeken stomp of recht, doch scherp aangeduid. Bovenzijde eenkleurig roodbruin. Dek-
schilden verward-, soms hier en daar iets in rijen bestijipeld 3

Clypeus van voren afgerond, slechts in het midden smal al'geknot, de gebeele kop daardoor
iets langer schijnend. Voorhoeken van het halssehild stomp, iets afgerond; de voorrand in

bet midden niet gerand 4

3 Halssehild zoo lang als breed; de voorrand naast de voorhoeken iets uitgerand, dezen daardoor
recht; de zijden naar achteren tot aan de achterhoeken recht, dezen daardoor scherp aange-

duid, nagenoeg recht. Kop iets dichter bestippeld dan het halssehild. Sprieten van af het

5e lid verbreed, het 8e het breedst. Dekschilden lijn verward-, slechts hier en daar iets in

rijen bestippeld. Rij bet J' zouden de achterschenen iets naar binnen gebogen en het anale

sterniet van een vlakken, ronden indruk voorzien zijn. Lichaam roodbruin, glanzig, lijn

bestippeld. Lengte 3.I—4^ ram. In dennenstronken en achter vermolmde dennenschors. Niet

inlandscli. In de Rijnprov. bij Ciefeld en Düsseldorf. (fcrrugineus Creutz.) (fraxini Kngcl.)

Halssehild gewoonlijk iets langer dan breed, doordat de voorrand in 't midden duidelijk afge-

rond is; de voorrand naast de voorhoeken niet uitgerand, dezen daardoor stomp, doch

1) lleïi' süort ij.jt't ii-ls (Iniki-ii ;kmi l' 1 1 \ d |.Ii :i j,' ii s !' rr 11 r i 11 f u s I,.
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scherp aangeduid. DcUscliildcn eveneens iets langer dan bij l'raxini, iets meer dan tweemaal

zoi) lang als liet lialsschiUl. Kop iets lijner en dichter bcstippeld dan het halsschild. Sprieten

iets korter. Overigens zeer op fraxini gelijkend. Lengte 3— si mm. Niet inlandsclu Hij

Hamburg; zij zou ook in Relgië gevangen zijn CP'"' Panz.)

4 Dekschüdcn aan de basis roodbruin, op het achtergedeelte vrij scherp algescliciden zwart.

Sprieten van af liet 5c lid matig verbreed 5

nekschildcn eenkleurig roestrood ot' geelbruin, tweemaal zoo lang als het halsschild en meer

dan dubbel zoo lang als te zamen breed, verward en hier en daar iets in rijen bestippeld.

Kop en halsschild zwart of zwartbniin , lijn en dicht bestipiieUi. Halsschild iets langer dan

breed. Sprieten kort, van af het 6c lid sterk verbreed. Lichaam smal, cylindcrvormig; sterk

glanzig. Lengte 2i—2i mm. Achter de schors van takken van versch gevelde dennen t;n in de

gangen van Pityogênes bidentatns. Arnhem, Ede en Maarsbergen. In de Rijnprnv.

bij Crefeld, ook 'in Westfalen 3- Hnearis F.

5 Halsschild zoo lang als breed, evenals de kop roodbruin; fijn bestippeld. Dekscliilden zwart,

ongeveer liet eerste derde gedeelte lichter riJOdbruin; tweemaal zoo lang als het halsschild,

verward-, hier en daar in flauwe langsrijen bestippeld. Onuitgeklcurde exemplaren zijn geheel

geelbruin, de dekscliilden naar het uiteinde een weinig berookt. Lengte ;,i—3* mm. Verbreid

achter de schors van oude boomen , als: eiken, berken en iepen 2. bicolor Oliv.

Halsschild iets langer dan breed, evenals de kop zwart of zwartbniin ; de mond roodachtig.

Deze soort is kleiner en smaller dan bicolor, lijner bestipiield. Dekscliilden op de voor-

helft lichtrood, op de achterhelft zwart of zwanbruin; meer dan dubbel zoo lang als breed,

spaarzaam en vooral van achteren fiiner bestippeld dan bij bicolor. Sprieten, poenen en de

onderzijde roestrood. Lengte 2^-3] mm. Achter eikenschors; zij zou in de boorgaten van

Platypus cyliiidrus leven. Niet inlaiulscli. In de Pvijnprov. bij Diisseldorf. (fasciatus F.)

14. Latheticus Waterhouse.

S/>ritit-ii bijna even /dn,^- a/s de kop, mei '^-ledige knots, van tcelke liet laatste lid

afgeknot is ; de knots is langer dan de rest der sprieten. Kop vóór de oogcn sterk

ontwikkeld, zoodat hij in zijn geheel zoo lang als breed en naar verhouding groot is.

Oogen nagenoeg rond, zeer grof gefacetteerd , van voren door de wangen weinig door-

sneden. Bovenlip zeer kort. Clypeus zeer groot , van voren nitgerand ,
van achteren

door eene duidelijke dwarslijn begrensd. Binnenste achterkaaks-lob in een zeer fijnen

,

scherpen haak eindigend, aan de binnenzijde niet een breedcn zoom franjes ; de binnenlob

slanker, aan het uiteinde met gebogen , stijve haren. Kaaktasters kracjitig ontwikkeld,

het eindlid ongeveer 2^ maal zoo lang als breed, cylindervorniig , naar het uiteinde

versmald. Kin met afgeronde voorhoeken , de voorrand in het midden fiauw uitgebogen

;

de tong iveinig uitstekend, in liet midden uitgerand; liptasters kort , het eindlid zeer

breed ^ aan den top afgeknot. Halsschild met nagenoeg rechte zijden, aan de basis

nagenoeg recht afgeknot. Dekschilden met parallele zijden en fijne stij>pellijnen ; de

epipleureu voor het uiteinde afgekort. Schenen smal. Dit genus is vooral onderscheiden

door den vóór de oo.^'-en sterk ontwikkelden kop.

De eenige in Europa waargenomen soort komt ook in Nederland voor

Geheel licht geelbruin, in habitus en kleur aan Palorus Ratzeburgii herinnerend. Kop

matig dicht bestippeld. Halsschild iets breeder dan lang, naar achteren iets versmald; tamelijk

fijn bestippeld. Dekscliilden zoo breed als het halsschild. Lengte zl-^^ mm. In rijst en in

Amcrikaansche tarwe i- orj-iae Waterh.

1.5. Piilorus Jacq. Du val.

Dit genus onderscheidt zich vooral door den vorm van den kop ; de gchcele voor-

rand, zoowel van den chpcus alsook van de wangen is vóór de oogen half-cirjielvormig

afgerond en door een daarachter liggenden indruk bultig opgericlit ; de nagenoeg vol-

komen ronde, gewelfde oogen, in het geheel niet of bijna niet door de 7cmigen door-

sneden, .'^prielen duidelijk langer dan de kop , naar het uiteinde geleidelijk , doch ziiuik

verbreed. Halsschild met nagenoeg rechte zijden ,
wellic alleen aan de voorlweken naar

binnen gebogen zijn; achterhoeken recht, scherp aangeduid. Dekschilden tot op de hoogte
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der achtcriO\ac zwak verbreed, daarop iets versiiui/d, met sli/^peHijncn ; epipleuren

smal , na:^cnoei^ tot aan den naadhock doorloopend ; het py;^idniin ,i;el!eel bedekt. Pooteii

als bij Hvpopliloe lis en Tribolium; voorsehenen tot aan het uiteinde smal ; klauwhd

aan alle 'tarsen iiroot. Bovenzijde van het lichaam tamelijk vlak. — Be metamorphose van

P. depressus is door Sehiödtc beschreven.

De 3 Ruropcesche soorten komen ook in Nederland voor.

1 De wangen matig uitstekend; niet naar aciitcren zoodanig iiiigebrcid, dat de voorrand der

uogen (van boven gezien) bedeict is (Sub-gen. Palorus i. sp.) -

De wanijen uitstelicnd en meer opgericlit; naar achteren zoodanig uitgebreid, dat de voorrand

der o'ogcn (van boven gezien) bedel;: is (Stib-gen. Circomns FJcisdicr); oolc worden zij

naar binnen begrensd door ecne diepe, sehuinc groet", welke van uit de dwarsgroef van het

voorhoofd zich naar achteren voortzet. Kop en halsscliild lijn en matig dicht bestippeld, de

stippcl.s op het halsschild naar de zijden grover. Halsschild veelbrecder dan lang. Dekschildcu

met lijne stip|iellijnen , de stippels "dicht opeenstaande; de tnsschenruimtcn met eenc regel-

matige stiiniclrij, "de binnensten soms met twee onregelmatige stipiielrijen. Lichaam licht

roodbruin of roestkleurig, o|) de bovenzijde tamelijk vlak. Lengte 2—2;!; mni. In granen,

brood en A r a ch i d c n-noten , ook in zuidvruchten ccn paar malen aangetroüen.

(bifovcolatus Bandi nee Dfts.) ;,. subdepressus VVoll.

2 De wangen naar binnen door eenc duidelijke groef begrensd. Kop (behalve de clypciis) en

halsschild duidelijk en dicht bestippeld, de stippels op het halsschild naar de zijden grover

en dichter. Halsschild veel breeder dan lang. Dekschilden met duidelijke stippellijnen; een

of meer van de binnenste tusschenruimtcn onregelmatig in twee rijen bestippeld, de overigen

met eeue stippelrij. Geheel roodbruin. Lengte 2i— .-; mm. Achter boomschors, vooral van

eiken. Zeer zeldzaam. Rotterdam en Leiden, (unicolor Oliv., ? melinus Hcrbst) i. depressus F.

De wangen niet naar binnen door eene duidelijke groef begrensd. Kop en halsschild fijner en

spaarzamer bestippeld, de stippels aan de zijden van het lialsscliild iets grover. Halsschild

bij het S aanmerkelijk breeder dan lang, nog breeder bij het S, en veelal vóór en achter

bet midden iets ingedrukt. Dekschilden met Hjnere stip|)cllijncn; de tusschenruimtcn overal

met ecne enkele stippelrij, veelal ecnigszins dwarsrimpelig. Kleiner en iets vlakker dan

depressus, licht roodbruin. Lengte 2-25 mm. In oud br.jod, meel, rijst, griittcrswaren

en in bakkerijen; ook naar het .schijnt 'achter boomschors. Ik vond ze met Ca land ra

oryzae in rijst (anibiguus Woll., lloric(da Mars.) 2. Ratzeburgii VVissm.

46. Tribolium Mac Leay.

Sprieten naar het uiteinde duidelijk verdikt of van eene knots voorzien. Oogen vrij

groot, grof gefacetteerd , door de wangen ongeveer tot aan het midden doorsneden. Kop
in beide seksen gevjoon Bovenlip weinig uitstekend , van voren afgerond. Voorkaken

teruggetrokken , verborgen, het uiteinde 2-tandig. Achterkaken met tivec hoornacht i.i^e

,

aan het uiteinde gebaarde lobben ; de binnenlob veel korter en zeer smal. Eindhd der

kaaktasters la/igwerpig-eirond , zoo lang als de voorafgaande twee leedjes te zamcn.

Tong hoornachtig , naar voren iets verbreed, recht afgeknot. Liptasters aan weerszijden

van de long ingeplant , met groot eivormig eindlid. Lichaam lang en smal, met parallele

zijden; vlak gezuelfd. Halsschild breeder dan lang, aan de basis en aan de zijden

duidelijk- , van voren in 't midden niet gerand. Dekschilden nagenoeg zoo breed als het

halsschild ; met fijne stippelrijen en , vooral langs de zijden , met eene fijne langslijst op

de tusschenruimtcn ; de epipleuren van voren breed en scherp begrensd, naar het uit-

einde geleidelijk versmald en tot aan den naadhoek zichtbaar. Pygidium bedekt. Voor-

schenen naar het uiteinde duidelijk verbreed ; klauwlid groot , aan de achtertarsen zoo

lang als de voorafgaande 3 leedjes te zomen. — De soorten van dit genus leven in allerlei

waren, vooral in meel, oud brood en soms achter boomschors. — De larve van T.ferru-
gineum is door Westwood , Lucas, Schiüdte , Dugès en Kessler , de pop door Lucas,

Schiödte en Dugès beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

I Sprieten met duidelijk afgescheiden 3-ledige knots (Sub-gen. Tribolium i. sp.) 2

Sprieten naar het uiteinde geleitlelijl; verdikt (Sub-gen. Sten e Steph.). Deze soort gelijkt zeer

op ferrugineum, doch onderscheidt zich, behalve door den vorm der sprieten, nog dnor

den kop, bij welke de wangen, die de oogen tot iets uvcr het midden doorsnijden, zijwaarts
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duiiiuliik uitpuilen; bovendien vertoont de l;op boven de oogen eene diiidelijlie verheven

lijst. liaKsL-hild brecder d;ni lang, met zwak afgeronde voorlioeken; evenals de kop, tamelijk

lijn en dicht, langs de zijden grover en dichter bestippeld. Dekschilden met zeer lijne stip-

|ielriien; de buitenste tusschenruimten dakvormig vcriievcn, niet eene lijne langslijst. Lichter

of donkerder roodbruin, het achterlijf soms gedeeltelijk zwartachtig. Lengte 3-4 mm. In

granen, meel, erwten, boenen, zelfs in Spaansche jieper en snuif; ook wel in verwaarloosde

insecten-verzamelingen. Deze, vooral in Noord-Amerika uiterst schadelijke, soort, welke op

vele plaatsen in Europa werd aangetrolVcn , ontving ik uit LItrecht en in groot aantal nit

A ra c 11 id en-uoten (ferrugineum iShds.) 1. confusum Dnv.

2 Halsschild veel brceder naar verhouding tot den kop dan hij ferrugineum, met lirccd

afgeronde voorlioeken. Dekschilden met lijne stippelrijen, nagenoeg alle tnsschennnniten met

eene lijne langslijst. liovenzijde pekzwart of zwartbruin, de onderzijde donker bniinrood.

Clypeus, mond, sprieten en pooten roodachtig. ICop matig diclit bestippeld. Oogen tot aan

het midden doorsneden. Bestippeling der bovenzijde, evenals die van den kop, minder dicht

dan bij ferrugineum. Dekschilden reeds aan de basis iets brecder dan de basis van het

lialsschild. Lengte 4—4J mm. In oude boomen, rottend houc, oude stroodaken, oud brocid,

achter populierschors en in oude bijennesten. Volgens Cliar/ii-iiticr bij liet leven van een

olieachtig exsudaat voorzien. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland, ook in Noord-Amerika;

wellicht bij ons te vinden (madcns Cliar|i.)

Halsschild van voren niet zeer veel brecder dan de kop; de voorlioeken stomp en weinig

afgerond; duidelijk brecder dan lang. Dekschilden nauwelijks breedei; dan het halsschild, met

zeer lijne stippeliijen ; alleen de buitenste tusschenruimten met eene lijne langslijst. Roodbruin

of kastanjebruin, 'kop en halsscliild veelal iets donkerder. De wangen puilen niet zijwaarts

vóór de oogen uit. Oogen niet geheel tot aan het midden doorsneden. Bij den vorm **;,/«-

Vi-ulalum Dfts. vertoont liet halsschild O]) de schijf twee, iets in de breedte geplaatste, groefjes.

Lengte 3—3^ mm. In meel, rijst en oud brood; zij schijnt ook achter boomschors gevonden

te zijn; ook met confusum in Arach ide 11-noten.

(^castaneuni Herbst; iiavale F., Seidl.) i. ferrugineum F.

17. Echocerus Horn.

(Gn atliocerus auct., nee Tluinbg., Gerand ria Lucas)

S/^iiiicii tot ovt-r het iiüddeii van het halssihild reil;t-iid , naar het uiteinde ,i;elei-

dclijk, doeh zeer weinii-- verdikt , 7iage)weg snoervormig. Oogen door de wangen bijna

geheel doorsneden. Kop bij het $ van eornutus aan weerszijden met eene oorvormige,

a/geronde, naar voren toegespitste verbreeding (-wangen) en met twee kegelvormige

,

korte hoornen op den sehedet ; bij het J van voren half-cirkelvormii^ afgerond, met

onbewapend voorhoofd, bij het i van ni a .\ i //o s u s zijn de wangen veel minder ont-

wikkeld. Voorkaken bij het i als twee opgcriehte hoornen , bij die van eornuiu s

zeer groot en aan de basis breed en vlak, bij die van niaxillosus echter smal. Bij

het ? zijn de 'voorkaken gejcoon en eenigszins onder den- clypeus verborgen, met gedeelden

top. Achterkaken met twee aan den top gebaarde lobben: de binnenlob verlengd, smal.

Kaaktasters vrij lang, het eindlid naar het uiteinde verbreed en scheef afgeknot. Kin

eenigszins vierhoekig , naar voren iets verbreed. Eindlid der liptasters eenigszins kegel-

vormig. Halsschild brceder dan lang, vierhoekig, al of niet naar achteren eenigszins

versmald , aan de basis recht afgeknot. Schildje klein. Dekschilden aan de basis weinig

of niet brceder dan de achterrand van het halsschild , met Jijne stippellijnen en -voor

het uiteinde afi^ekorte epipleuren. Pygidium bedekt. Pooten kort : schenen smal, slechts

weinig naar het uiteinde verbreed. Habitus en kleur van Trib o Hum.
De larve en pop van E. eornutus zijn door Motschulsky , v. Gemet en Letzner

beschreven ; die van ma.xillosus door Chittenden afgebeeld.

De 2 in Europa , vooral in meel , aangetroffen soorten komen ook in Nederland voor.

Bij liet g de voorkakeii als twee zeer groote, opgerichte, aan de basis breede en vlakke

hoornen; de wangen als breede, uitgeholde, afgeronde, naar voren toegespitste lobben vóór

de oogen. Lichaam tamelijk breed en vlak, lijn en dicht bestippeld, nagenoeg dof; lichter

of donkerder roodbruin, bij oniiiigekleurde exemplaren roestkleurig. Kop aan den voorrand

bij het J afgerond; bij liet ^ veel brecder, van voren tweemaal diep uitgebogen en op het

voorhoofd met twee naar vuren gerichte, bultige hoorntjes. Oogen bij liet J tot op ^, bij

het (? nagenoeg geheel doorsneden. Halsschild naar voren tamelijk verbreed. Dekscliilden met
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iijne stippellijnen en niterst lijn bestippckic tnssclienruinuen. Lengte sj—4 mm. In meel,

bescluiit, brood, rijst en ni;iïs. In sommige streken vnn Enro|ia in groote massa's in bakke-

rijen. Enkele malen bij ons in lirooil aangetroffen. Ook eenmaal bij den Haag in den molm

van een wilg, Jidi. ." i- cornutus 1'".

liij bet <? de voorkakcn smal en dnn, naar binnen gekromd en opwaarts gericbt; de wangen

"weinig ontwikkeld en niet bniten de oogen uitstekend. I.icbaam kleiner, smalltr en meer

gestrekt dan bij cornntiis; lichter gekleurd en tamelijk glanzig. Kop bij bet (? met twee, naar

voren gerichte j korte, spitse bultjes. Oogen ook bij het J tot op j door de wangen door-

sneden, llalsschild naar voren weinig of niet verbreed, naar verhouding smaller dan bij

cornutus. Lengte 3—3', mm. In meel. Hit Noord-Amerika. Eenmaal in eene llescli met

arrowroot 2. maxillosus F.

lllonia Laporte de Casteln.

Sprieten j^elcidelijk naar het uiteinde verbreed, eeHi;j:sziiis geeomprimeerd ; de voor-

laatste leedjes dubbel zoo breed als lang. Kop jneer of minder diep ingedrukt. Oogen

gedeeltelijk door de afgeronde of stomphoekig uitstekende 'wangen doorsneden. Voorkaken

met gedeelden top en gelanden binnenrand. Aehterkaken met tiuee diekt gebaarde, aan

den top van een hoornachtigen nagel voorziene lobben. Eindlid der kaaktasters bijlvormig,

dat der liptasters eivormig. Tong hoornachtig, in het midden ingesneden. Kin naar

voren breeder , van achteren ingesnoerd, bij het i van cu li nar is dof en viltig behaard.

Halsschild weinig breeder dan lang, aan weerszijden van de basis uitgerand; de basis

al of niet gerand. Dekschilden zumk gewelfd, nauwelijks breeder dan het halsschild,

met krachtige stippellijnen en niterst Jijn bestippeldc tusschenrnimten ; de epipleuren

voor het uiteinde afgekort. Uiteinde van het pygidium onbedekt. Mesosternum met eene

diepe groef tot opneming van de prosternale voortzetting. Middelco.xae met zeer kleine

trochantinen. Voorschenen naar het uiteinde sterk verbreed , de buitenrand scherp getand;

iniddelschcnen aan den buitenrand en ook iets op het buitenvlak stekelig getand ; aehter-

schenen niet getand. Bij het i het halsschild van voren iets of nauwelijks ingedrukt,

daarachter bij eulinaris met twee kleine bultjes. — De soorten van ditgenus leven in

waren en in den molm van oude boomen.

Van de 5 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Kastanjebruin ol' roodbruin, glanzig, onbeliaard. Wangen vóór de oogen afgerond. Halsschild

aan de basis gerand, bij het $ met eene ondiepe groef aan den voorrand en daarachter met

twee kleine bultjes. Kop ingedridtt, de clypeus van voren llanw uitgerand. Kin breed en

afgerond, bij het $ dof en viltig behaard; bij het J glanzig en aan weerszijden gegroefd.

Voordijen bij het $ iets verdikt. Lengte gi— lo' mm. In graanschuren , meel, oud brood;

ook aan spek en vleeschwaren, achter boomschors en in boominolra. Niet inlandsch. In de

Rijnprov. bij Aken. De larve en pop zijn beschreven door Pt-rris .... (^eulinaris L.)

18. Alithitobius Stephens.

Dit genus onderscheidt zich van Uloma vooral doordat de epipleuren der dek-

schilden tot aan den naadhoek doorloopen, de dekschilden van fijne stippellijnen voorzien

zijn, het pygidium geheel door de dekschilden bedekt wordt en de voorschenen naar het

uiteinde slechts zwak of matig verbreed en aan de buitenzijde niet of slechts zwak

getand zijn. Aehterkaken met twee kleine, hoornachtige , aan den top gebaarde lobben.

Tong van voren recht afgeknot , aan de zijden half vliezig en afgerond. Eindlid der

liptasters cxlindervormig. Halsschild veel breeder dan lang, aan de basis in het midden

al of niet gerand. — De soorten van dit genus leven in waren, vermolmde plantenstoffen

en achter boomschors — De larve van A diaper inu s is door Schivdte ; de larve van

piceus door Uestwood , Lucas en Schiodte, de pop door Lucas en Schiodte beschreven.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 i?i Nederland voor.

Voorschenen naar liet uiteinde sterk verbreed, aan de buitenzijde fijn getand. Halsschild nage-

noeg tweemaal zoo breed als lang, slechts naar voren versmald, tamelijk lijn en niet zeer

dicht bestippeld; de basis in bet midden niet of slechts zeer onduidelijk gerand, de achter-

hoeken ccnigszins spits. Dekschilden aan de basis zoo breed als het halsschild, met fijne



264 LX. Tenebrionuiae. — iS. Alphi roinus. — 19. Tenebrio.

.sti|i|iullijin.-ii en vlakke, zeer lijn en ver.spreiil bestiiipeUle tnsschcnruinuen. OcJiien tot aan

Ijci niiiiiien duor.sneiien. Bovenzijde pckzwart, gianzit;; onderzijiie riiodliriiin iilrocstkleiirig;

s|irinen en |ioiiien roodbrniii; oniiitgckleurde exemplaren zijn geiieel rood. I.eni;tc 5»— 6j mm.
In meel, rijst, bnxidat'val , maïs, enz. i). Rotterdam, in rijstliaicn. Zij zon liij liamlnn'gin

rottende phintcnstulVen gevonden zijn 1. diaperinus 1'anz.

Voorschenen naar liet uiteinde zwak verlireeil, aan de Iniiteiizijde niet getand. Deze soort is

doorgaans kleiner en dnidelijk smaller dan d ia|ie r in iis, minder glanzig. Ilalssehild met sterk

afgeronde, lijn gerande zijden ; naar achteren ook iets versmald ; evenals de kop dichter bcstipi>eld,

de basis ook in liet niitiden duidelijk gerand, de achterhoeken rcclit. Deksehilden met tamelijk

lijne sti|ipellijnen ; de tusschenruimten dicht en nagenoeg even sterk bestippeld als de stippel-

lijnen, de bnitensten iets gewelfd, de binnensten volkomen vlak. Oogcn tot over het midden
doorsneden. Bovenzijde pckzwart of donker roodliruin, zelden geelrood (ab. c. granh'nni^

Mills.); s|irictcn en pooten roestrood. Lengte n{— rt mm. In meel, hroodafval, grnttcrs-

warcn, vogelvoeder en A rac h ide ii-noten, doch zeldzamer 2]).

(? mauritaiiicus F., oryzae Herbstj 2. piceus Oliv. 3)

X. Tribus T E N E li R i o N I N i.

10. Tenebrio L.

Sprieten dan eens korter en naar het uiteinde sterker verbreed , dan eens lan^i^er

en slanl-:er en sonis l'ijna de fiasis Tan //et lialsselüld bereikend. Clypcits van voren sccr

breed afxeknot of iets uit,i;erand ; meestal door eene fanw .i^ei'oxen , zeldzamer hockif^e

lijn Tan liet voorlioofd .i^eselieiden. Oogen tot aan het midden of tot op \ doorsneden.

Bovenlip breed. Voorkaken met gedeclden top. Aehterkaken met tzcee korte, hoor?!aehtii;e,

aan het uiteinde gebaarde, lobben. Eindlid der kaaktasters naar liet uiteinde iets bijl-

vorm ig. Kin naar voren verbreed, afgeknot en flauw uitgerand. Tong uitstekend Eindlid

der lipiasters langwcrpig-cirond , aan het uiteinde afgeknot Lichaam lang-gestrekl

,

met parallele af iets afgeronde zijden , een weinig getvelfd. Ilalssehild meestal brecder

dan lang, vierhoekig , in het midden het breedst , met seherpeyi zijrand. Schildje verbreed,

hetzij eenigszins half-cirkelvormig of vijfhoekig. Deksehilden ongeveer zoo breed als het

halsschild , met stippellijnen ; de epipleuren tot aan den naadliock duidelijk en van
achteren geheel naar onderen gericht. Pooten kort , de voordijen iets tneer verdikt.

Tarsen op de onderzijde matig dicht behaard. Het -T onderscheidt zich meestal door

sterker gekromde voorschenen en soms ook door meer verdikte -coordijen.

De soorten van dit genus leven , met hare larven , in den molm Tan oude boomen en

in meel. — De ontwikkeling van T. ?nolitor is o. a. door Frisch , de Geer, Stiirm

en Schiadte , de larve [„meelworm") alleen door 'oele andere schrijvers bekendgeiciordcn ;

de larve van opacus is door Mulsant, Guillebcau en Schiodte , benevens eene korte

mededeeling oTcr de larve en pop door Perris • de ontwikkelingvan obsciirus, alsmede

de larve van picipes , door Mulsant en Guillebcau beschreven.

Van de 4 Eurofeesche soorten komen 2 /// Nederland en 2 in het aangrenzend
gebied voor.

I Lichaam met parallele zijden. Kin tamelijk vlak en breed, Clypens van het voorhoofd door
eene llanw gebogen lijn gescheiden. Schildje breed-vijflioekig, als een gehalveerden zeshoek.

Halsschild gelijkmatig bestippeld, de basis door een aan weerszijden afgekorten indruk in

liet midden zeer dik gerand, liet 7e tot toe sprietlid weinig brecder dan lang. De eerste

tusschenniimte der deksehilden naar voren geleidelijk sterk verbreed, de lle aan de zijden

i) [>f/t-' suurl wri-d 111 grunl aaulai waurjivmjiii.-u iii dfii alva] van Aracliidiii-iuili-n , uit 'Ic (;iiii;.'u, iii iTiie nliefabriek li- llflll ;

It-pflljkt'rtijd kwaiiii-ii liaar eene iiieili-^l'' imiliMe \v:irf[i-ke\i-rs \uor en tliartussciien lievund iii II i ene levende 0|ialruiii
((i ünoie|i h LI 1 u iii)-siiijrl

2) til Sak>en werd iiiedeBedeeld dal dele mmiiI eene Voor /.Uldllalii- liealeinde jendins llanid vermeld liad , de larven vralen

duur de lanen llanel lieen.

ii) Pal A. tiifii l'aiu,, vul;ieiis Sriilhl: en andere seliripers . >ynunieiii zou ii]n aan p i e e n s i> nl. i niel niiij.'eli(k ; exeni-

[ilareii uil Oustenrilk, de%li|d^ van /,. .l/i//er untvaiif^eii . zipi kleiner, Miialler. nii'l naar arIiteriMi niel ver^iiialri en tijner

lie>li|>|ield liaNseliild. ^ruMT liesli|i|i.dde lanii.^lrepen i ilerM li|n lie»li|. pelde Inssrlienniiinlen ii|i de dekselniden I. linilin

/i:,li,-r lie„lin|ll :lei.v suiirl ;eer juisl, dueli .eliiinl de eelile |iieens (lliv. (' niaiirilaniiu» l'l niel j;ekend Ie lieldien. —
In Marseille kiiinl eene. weliieiil Keiin|iiirleerile . suurl vuur, nl A. vialur Mnl.s , die iiaverwant is aan piceus Oliv.;

Iiuven/iple ruudliniiii, dekseljilden inel ^ruvere slippelhinen en dielil . dueli lijner liehlippelde
,
gewellde tusselienruiiaten;

uu^eii sleeljls lul aan liel midden duursneden. Leugle (j—G^ iniii. .>lij uidiekend.
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brccdcr il;'.ii ilc :iinlLTc;n cii mucstal met grovere, verspreide ücippels of ruilimemaire stippel-

rijen. Vo.irscliciieii liii liet f naiir binnen niet getand, sterker gebogen dan bij bet $ en op

de binnen/ijile dicbi 'behaard (Snlo-geii. Tenebrio i. s|>., Menedtio Motscli.) .... 2

Liebaani met iets afgeronde zijden en daardoor meer elliptisch. Kin met een langsimlrnk naast

den zijrand. Clypeiis door drie rechte lijnen begrensd. Schildje eenigszins balt-cirkelvorniig.

Ilalsscinld, behalve de lijne hestippeling, aan de zijden met gruotere, verspreide navelsiippcls;

zonder indrnk of dikken rand aan de basis. Het 7e tot loe sprictlid verbreed. Alle tnssehen-

ruimten op de deksehilden van gelijke breedte. Alle dijen gelijk; voorschenen recht, bij bet ^
op de binnenzijde in bet midden met twee of meer tandjes (Sidi-gen. Nea t us Le C.).l'ekz\vart

of pekbrnin, "glanzig. Halsschild bijna tweemaal zoo breed als lang. Tnsscbenrniniten der

dnidelijkc stippellijnen op de deksdnlden niet zeer dicht bestippeld. Deze soort gelijkt

overigens bet meest op nioliior, de slapen zijn eveneens zeer kort, doch de oogen iets

verder doorsneden ; de sprieten iets korter en naar het niteindc duidelijk verbreed; de voort-

zetting van het ie sterniet tnsscben de achtercoxae aan den top breedcr en meer afgerond.

Len"ic 12— 14 mm. In vermolmde eikenstronken. Niet inlandscb. In Oldenburg en bij Hamburg.
"

(transversalis Dfts.) (picipes Ilerbst)

2 Eindlid der sprieten verbreed, korter dan breed. Halsschild weinig breedcr dan lang, voor

den basaalindridt met eene bultig verbeven dwarsstrook. Bovenzijde dof. De groef op de

binnenzijde der voordijen eindigt bij bet $ in een klein stomp tandje. Pekzwart of pekbruin. 3

Eindlid der siirieten ovaal, ongeveer zoo lang als breed, duidelijk langer dan het voorlaatste

lid. Halsschild diddelijk breeder dan lang, zonder bultig verbeven dwarsstrook voor den

basaalindruk of deze "is zeer llauw aangeduid; matig dicbt bestippeld; aan weerszijden van

den achterrand flauw uitgebogen; de voor- en achterhoeken nagenoeg recht. Pekzwart of

pekbruin, onuitgekleurde exemplaren roestrood of geelrood; eenigszins glanzig. Tusschen-

ruimten der, veelal weinig duidelijk bestippelde, langsstrepen vrij dicht, doch niet korrelig

of rimpelig bestippeld. Oogen ongeveer tot aan bet midden doorsneden. Voordijen iets meer

verdikt ilan de overigen, bij het J' nog sterker verdikt, doch zonder stompen tand op de

onderzijde; voorsebenen langer en sterker gebogen dan bij het $ en op de binnenzijde be-

winiperd. Lengte iiJ— 18 mm. De „nieeltor". Zeer gemeen in meelvoorraad en brot)dafv.il,

in molens en bakkerijen soms schadelijk; ook wel in boommolm. De larven („meelwormen")

worden veelal als voeder voor insecten-etende vogels gekweekt, zij vcrpofipen in Juli. De

ontwikkeling duurt gewoonlijk 2 jaren, zeldzamer 1 jaar 1. molitor L.

3 Voorrand der keel aan weerszijden tandvormig uitgetrokken. Clypens fijner en spaarzamer

bestippeld dan bet voorhoofd. De zijden van het halsschild van achteren iets uitgcrand,

daardoor de achterhoeken spits naar buiten gericht; ook de voorhoeken spits. Deksehilden

met, vooral naar voren, duidelijke stippellijnen; de tusscbenruimten gecbagrineerd en lijn

korrelig bestippeld. Halsscliild matig dicht bestippeld, de stippels klein en oppervlakkig; de

tusscbenruimten der stippels op de schijf grooter dan de stippels zelf. Het 3e sprictlid iets

meer dan tweemaal zoo lang als bet 2e. Overigens komt deze soort met (jbscurns overeen.

Lengte 16—18 mm. Niet iidandscb. In Noord- en Middel-Europa, zeer zeldzaam.
(o p a c tl s Dfts.)

Voorrand der keel niet tandvormig uitgetrokken. CIy|icus even dicbt en sterk bestippeld als

het voorhoofd. De zijden van bet slechts zwak vcrbreede balsscliild van acbtercn nauwelijks

nitgerand; de achterboekcn recht, soms eenigszins spits; de voorhoeken recht. Deksehilden

met gewoonlijk onduidelijk bestippelde langsstrepen; de tiisschenrnimten uiterst dicht, rim-

pelig bestippeld, met sporen van rijen korreltjes. Halsschild gelijkmatig en meestal uiterst

dicbt bestippeld, de tusscbenruimten veel kleiner dan de stippels zelf. Het 3e sprictlid driemaal

zoo lang als het 2e. Deze soort is ineer gestrekt dan molitor, dof, met langere slapen.

Lengte 13 — 18 mm. Levenswijze als bij molitor, in brood en meel. Zeldzaam ; Den Haag,

metinol i tor gekweekt; in Rotterdam uit Amerikaanscbe tabak. Zij komt ook voor in eiken-

molm en in kippenhokken uit voeder 2. obscurus F.

XI. Tribus H E L o p I N 1.

20. Nalassus Muls. 1)

Sprieten naar het uiteinde ^i^'^e/eide/ijk , doel: weini,i^^ Terdikt ; l'ij het i meestal

langer dan bij het ?, het eindlid slanker. Clypens van -voren afyeknot, ini^vdn/kt en

1) Hel voorkoiUPii van Hilulis (Slf uo lua il laiii|.e!. E. iu Weslfali'ii tii in llelgii- is icei- Iwijlfki.iill;;
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doo>- eene dwarsgroef i'an het voorlioofd ;^cscheidc7i Oogcn van voren Jïauw uilgcrand

;

de kop op de onderzijde aan weerszijden met eene meer of minder duideUjke groef

,

'iceike van den onderrand der 00i;en ontsprini^t. Bove7ilip vooruitstekend ^ door een ver-

binditigsvlies aan den elypeus gehecht. Voorkaken aan den top meer of minder duidelijk

2 tandig. Lichaam ovaal of iangwerpig-ovaal. Halsschild breeder dan lang, van voren

veel, bij het Sub-gen. Xanthomus Muls. slechts weinig smaller dan van achteren, de

achterhoeken meer of minder scherp aangeduid , de basis aan weerszijden flauw uitge-

rand ; de onderzijde aan de zijden meer of minder langsrimpelig. Schildje driehoekig.

Dcksehilden eenigszins puntig uitloopend , met meer of minder scherpe sehouderhoeken

en scherpe stippellijnen ; de epipleuren naar achteren geleidelijk versmald, tot aan het

laatste stern iet doorloopend. Ongevleugeld. Mesosternum kort. Achterlijf met eene duidelijke,

vliezige verbindingshuid tusschen het y ,
\e en 56' stcrniet ; aan de zijden nagenoeg tot

op de basis van het anale sterniet gerand. Poolen matig lang; voordijen ongetand..

voorschenen recht, niet getand; tarsen op de onderzijde dicht behaard, bij het S de

meer of minder sterk verbreede voor- en soms ook de middeltarsen meer viltig. Bij enkele

soorten vertoont het $ op het midden van het eerste, zeldzamer ook op het 2e sterniet

eene meer of minder dichte beharing. Bij het i is het lichaam meer gestrekt , met

UIinder buikige dcksehilden dan bij het ï.

De soorten van dit genus herinneren in habitus veelal aan .4 m a r a- of Harpain s-

soorten : zij leven achter boomschors eii tusschen mos , eene enkele soort aan de icortels

van helm in de duinen. — De larve eu pop van N. la ev i oc t os t r ia / u s is door

Perris en Planet beschreven.

Van de 28 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

I Lichaam lirL-tdcr en iniiulcr gewelfd. Rasis van liet hal.sscliild aan weerszijden llauw uitgerand.

Ooggroef duidelijU (Snb-gcn. Nalas.sii.s i. .sp.). Lichaam pekzwart ol' pekbrnin, bij unuii-

geklenrde exemplaren roodbruin. Onderzijde van het halsschild langs de zijden duidelijk

langsrim|ielig 2

Lichaam smaller en sterker gewelfd. Basis van het lialsschild recht. Ooggroef onduidelijk of

ontbrekend (Sub-gen. Xanthomus Muls.). Okergeel. Clypeus veel smaller dan het voor-

hoofd, sierk ingedrukt; van voren duidelijk vooruitstekend. Halsschild lijn en matig dicht

bcstippeld; o|i de onderzijde alleen naast de voorcosae iets langsrimpelig, overigens glad; de

zijden van achteren iets uitgerand, daardoor de achterhoeken recht. Dcksehilden glanziger

dan kop en halsschild, met lijne stippellijnen; de tusschenrnimten duidelijk, doch spaarzaam

bestippeld. Dijen op de onderzijde en de schenen van binnen met franieharen bezet, lïij het

g de voortarsen diddclijk verbreed. Lengte 6 — 8J mm. Uitsluitend langs de zeekust op de

laatste duinenrij, waar zij verborgen leeft onder afval, steenen en aan de wortels van

Psamma aren aria; vooral in het najaar dikwerf met stuifzand medegcvoerd. De larve

zou leven in de wortels van distel-soorten. Over het algemeen zeldzaam; zij doet eenigszins

denken aan Phalcria (testaccns Kiist.~) 2. pallidus Ciirtis.

1 Tnssclienruimten der stippellijnen op de dekschildcn vrij sterk bestippeld. Middeltarsen bij het

(J nog sterker verbreed dan de sterk verbreede voortarsen. De zijden van het halsschild naar

achteren rechtlijnig of slechts llauw uitgebogen, daardoor de achterhoeken nagenoeg recht

of eenigszins stomp; de basis weinig lijner gerand dan de zijden. De scherpe langsstrepen

op de dcksehilden met grove, iets overgrijpende stippels. Het ie sterniet bij het $ in het

midden niet of slechts zeer spaarzaam geel behaard. Lichaam pekzwart of pckbruin, iets

bronzig, oniiitgekleiirdc exemplaren roodbruin; sprieten en pooten eenigszins roodbruinachtig.

Lengte 7—111 ,]],„. Door het geheele land gemeen achter schors van beuken en dennen en

tusschen dorre bladen. De larve in vochtig, vermolmd hout.

(striatus Fourcr. , caraboides Panz.) i. laevioctostriatus Goeze.

Tusschenrnimten der stippellijnen op de dcksehilden zeer lijn en minder dicht bestippeld.

Middeltarsen bij het $ zwakker verbreed dan de voortarsen. De zijden van het halsschild

van achteren zwak uitgebogen, de basis lijner gerand dan de zijden; de achterhoeken nagenoeg

recht. De onderzijde van het halsschild langs de zijden wat fijner langsrimpelig dan bij de

vorige soort. Halsschild fijner bestippeld dan bij laevioctostriatus. Overigens zeer met
deze soort overeenkomende. Lengte 7— 8J mm. Op dennen en onder steenen. Niet inlandsch.

In Westfalen en in de Rijnprov. bij Crefeld
; zij zon in België bij Villcrs-la Ville gevangen zijn.

(dermestoides III. nee Kust., Fabricii Genini.) (quisqnilins F.) i)

I) De u|i(;ave d:n Nalaüus brevicullis Krvii. in [ïe[|;ii- mvv ^Lnuiidtii iijn, ticrusl uiig-'lwijli'ld cp eene vcrj^isjiiif;.
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LXI. Familie ClSTELIDAE.

I. K:iakl;i>l|.|~ V:

II 1(1 viiii f.u-

1-1. (Ili!;.

All.-Lula iimriu 1'.

KI |l 11 ^ tl U V lis ScLi|l.

(AllLfiiliilnc C;it. Col. Eiir., v. Ik-yii., Reilt., VVrisc iSyi).

Ouzc lamiliL- "aiist onmitkiclijk ;ian den tribus der Ilclopiiii v;in di; tliinilie der Tc n c li ri o-

nidiiü. LiclKuun meer ol' minder brccd-eivor.nig of ovanl, ellipti.sch of tamelijl; smal, op de büvcnzijde

al of niet lijn behaard. Kop tamelijk horizontaal geplaatst, meestal van achteren met ot nanwelijljs

versmald. Sprieten u-ledig, draad-, zelden borstclvormig of gezaagd, soms ccnigsznis vcrddu; aan de

zijden, vóór de oo-en, ingei.lani, doeb vrij wel onbedekt, daar de verbreede zijrand van den kop

veelal zeer weinig ontwikkeld is. Wangen, evenals bij de

Te nebrionidae, duidelijk, de oogen meer of minder ver

doorsneden of uitgerand; bij de Siib-Fam. der Omophlinae
daarentegen weinig ontwikkeld en vi'iór de oogen afgekort,

de oogen niet of nauwelijks-, doch nimmer door de wangen

(welke gewoonlijk iets iiooger gelegen zijn) nitgerand. —
l'.üvenlip door "eene duidelijke verbindingslund aan den

cly|)Ciis gehecbt. Voorkaken gewoonlijk met gespleten to|i,

ook wel gewoon. Achtcrkaken met 2. lobben, de binncniob

veelal klein. Kaaktasters 4-ledig; met groot, meer of minder

breed, soms iets uitgerekt, bijl- (Fig. 92 I) of mesvormig

CFig. 92 II) eindlid ; bij O m o p h 1 11 s is het kaakraster-cindjid

aan den top weinig verbreed en afgerond. Liptasters 3-ledig,

eveneens met groot bijl- of mesvormig eindlid. _— Hals-

schild meestal naar voren versmald, veelal half-cirkelvor-

mig, in den regel met diiidelijken, meer of minder scherpen,

zijrand; bij Ciste la en M yce toe h a ra alleen naar achteren

zeer lijn gerand of seherpkantig, naar voren stomp of onge-

rand i); weinig of niet smaller dan de dckschilden.— Dek-

schilden aan de basis altijd ongerand , bij alle gevletigelde

vormen met duidelijke schouderbuil ; de epipletiren tot aan

het uiteinde geleidelijk-, of naar achteren sterk versmald,

of op verschillende hoogte afgekort 2); met meer of minder diepe langsstrepen, stippellijnen of

siippelrijen. - De achtervleugcls zijn goed ontwikkeld; volgens Rogfr zijn die van Isomira murina
iets zwartaehtig gepigmenteerd; het gewricht voorbij het midden gelegen, daardoor het topgedeelte

klein; de dwarsverbinding tusschen de beide terugloopende aders in het _ basale gedeelte der arca

cxterno-media zet zich tot aan de vena scaptdaris voort. De vcna intcrno-media, evenals bij Te n cbri o

molitor, in het eerste en laatste derde gedeelte van haren loop gewoon, in het midden in twee

takken gedeeld; hare in de area interno-media gelegen bijader op de |ilaats van oorsprong met de

vena externo-media door eene dwarsverbinding vereenigd, vorksgewijs gedeeld, de binnenste vorktak

tweemaal rechthoekig afwaarts gebogen, zoodat hij beter als korte straalader beschreven wordt, welke

op de plaats van oorsfirong zoowel met de neveiiader als met den bidtensten vorktak der hoofdader

door eene dwarsverbinding vereenigd is; de anale ncvenader is gewoon, met de lioofdader kort na

hare deeling door een schceven dwarstak verbonden; de 'vena analis gewoon. Bij C t e n i o p us tlavns

komt nog eene nevenader meer voor, zoodat hier tusschen de venac externo-media en analis vijl,

bij Isoniira murina slechts vier aders den achterrand bereiken. — Voorcoxae kogelvormig ol

ecnigszins kegelvormig uitpuilend, slechts zelden aaneenstootend , meestal door eene prosternalc voort-

zetting gescheiden; hare gewrichtsholten van achteren altijd gesloten; de iiiiddelcoxae altijd met

zichtbare trochantinen , niet ver uiteenstaande; achtercoxae in de middellijn tegen elkaar aanstoo-

tend, de plaatvormige intbreiding met den scherpkantigen achterrand in de nitranding van het eerste

stcrniet insUntbaar, bij de Snh-fam. der Omophlinae meestal met stom|ien achterkant en over de basis

van het ie sterniet liitstekend. — Achterlijf aan de zijden al of niet gerand, bij de Cistelinae in

den regel slechts met 5 zichtbare sternitèn, bij bet <? veelal, bij het $ zeer zelden met een klein

intrekbaar 6e sterniet; bij de O m o ]i h 1 i n a e met 6 zichtbare sternitèn, bij het t? soms nog een

-e sterniet. — Tarsen heterómeer (5,5 en 4), gewoon, op de onderzijde met lijne borstelharen bezet; bij

de Alleen lini het voorlaatste lid aan alle tarsen op de onderzijde lobvormig verlengd. Achterdijen

soms lang, den zijrand der dekschilden zeer overschrijdend (Allecula); meestal echter, tengevolge

van het breedcre 'lichaam , zoo ver niet reikend. Klauwen kamvormig gezaagd of getand; bij het ,J

van Cteniopus flavus zoo dicht gezaagd, dat zij als door een luiidaanhangsel verbreed schijnen.

De mannetjes bezitten bijna altijd langere sprieten, bij de Cistelinae soms grootere oogen en meer

1) ülj tipl /.llici-AlrikaailMl». iinius C y 1 1 ii .1 1 ., I li , r u s Sul. di- /.l|di-ll Ri'l 1 »I„m.|i

komen liij wi'lk.' di' iiylim aMei'ii van i.iivli n. Iicriikantif: en giTalld zijn.

-2) Bi] hel Nounl-AInkaanM-li.. ffenils 11 r a , li y • i-
;

|i I u s Quedeilf. zijn de deksrliildm

Cylindrülhüi-us Sul aan d.n naad ïiiKiueiJ' liij beide geniTH untl.rek.n

PüdüUtiims Seidl. uiillneken di- einijleuien

l>i| l.rl /nid-Alnkaans.la- genUb

•riienijcU. Ilij Lel Syri.Mlie genus
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vcricngile lai'scn; liij ilc U m u pli li n :ic zijn zij iirl,si;iI iluor den cigciKiiirdigcii vorm van liLt

6u -stcniiut en soms ilour ainlcrs gcvornule vooi-tarscn undcrstlicidcn.

De larven gelijken o]) die der Ten eb ri on id ae , doch onderscheiden zich door den vormvan
hel laatste tergiet, meer nog van de H el o pid en-larvcn, dan van die der overige ïc nehrio nidcn ;

het laatste tcrgiet is bij de larven der C.istelidae onbewapend, terwijl dit bij die der Tenebrio-
nidae altijd bewapend ot' in tanden uitgetrokken is; sleLJits bij de larven van Oniophhis eindigt
bet laatste tcrgiet in twee stekels; overigens vertoonen ook de larven van het Ten eb rion id e n-
gcniis My pop h loens een onbewapend laatste tcrgiet. De larven leven deels in rottend hont, deels
in molm van holle boomen , vooral bestaande uit houtmccl en uitwerpselen van verschillende insecten-
larven ; ook komen larven voor in boomzwammen (die van M y ce t ocha ra), of in den grond, waar
zij aan plantenwortcls knagen, of van dierlijken afval zonden leven i).

De kevers leven op struiken, bloeiende planten, o. a. op U m bc 11 i Ie r e n, in molni van holle

boomen of ü|) boomzvvaminen ; zij loopcn zeer ving en vliegen snel.

De dcKJr mij gevolgde indeeling is in navolging van G. SciJlilz''s Allecniidac (Nalnrgesch.
d. Ins. Dentscbl. V Band, 2e Hiilfte, 1891^.

Overzicht der Sub-Fa milieu en Tribus.

1 Kop met sterk ontwikkelde wangen, welke de oogcn meer of minder ver doorsnijden of uit-

randen. Coxaalplatcn der achterpooten rnet den scherpkantigen achterrand in de nitranding
van het eerste sterniet inslnitbaar. Achterlijf aan de zijden en langs de nitranding voor de
achtercoxae gerand; in den regel slechts niet 5 zichtbare sterniten; bij het ^ veelal, bij het

J zeer zelden inet een klein intrekbaar 6e sterniet. Eindlid der kaaktasters veel grooter dan
het voorlaatste. Voorkaken gewoonlijk met gespleten top. I. Siib-Fam. CISTELINAE. . . 2

Kop met weinig ontwikkelde, vi'n'ir de oogen afgekorte, wangen. Coxaalplaten der achterpooten
meestal met stompen achterrand, over de basis van het te sterniet uitstekend. Achterlijf meestal
aan de zijden en van voren ongerand; met 6 zichtbare sterniten, het 5 soms nog niet een 7e

sterniet. Eindlid der kaaktasters hoogstens iets grooter dan het voorafgaande. Voorkaken
niet gewonen top. Het voorlaatste lid aan alle tarsen gewoon, niet lobvormig verlengd.
II. Snb-l-amilie OMOl'HLINAE IV. Oroophlini.

2 Het voorlaatste lid aan alle tarsen O]) de onderzijde lobvormig verlengd .... 1. Alleculini.

Het voorlaatste lid aan alle tarsen gewoon, niet lobvormig verlengd 3

3 Sprieten slank, slechts lijn neerliggend behaard. Prosternale voortzetting tnsschen de voorcoxae
gewoonlijk niet sterk zijdelings gecomprimeerd. Achterlijf bij het ^ veelal met een klein 6c
sterniet 11. Cistelini.

Sprieten eenigszins verdikt, met afstaande beharing. Prosternale voortzetting tnsschen de voor-
CONac sterk zijdelings gecomprimeerd, veelal naar achteren afgekort . . Hl. Mycetocharini.

I. Sub-Familie CISTELINAE.

1. Tribus A I. L E c u I. 1 N I.

1 Eindlid der kaaktasters zeer groot, zeer breed hijlvormig (Fig. 92 I). Voorkaken aan den top
altijd duidelijk gespleten, llalsschild gewoonlijk met stompe, lijn, doch duidelijk gerande
zijden; naar voren meestal matig versmald. Achterdijen lang, den zijrand der dckschilden
ver overschrijdend. Dckschilden meestal met diepe langsstrepen. Lichaam vrij smal.

1. AUecula.
Eindlid der kaaktasters eenigszins uitgerekt hijlvormig ol' mesvormig. Achterdijen kort. llals-

schild naar voren sterk versmald "
. . . 2

2 Prosternnni vói'ir de voorcoxae kort, naar achteren sterk af hellend. Sprieten vrij dik, korter
dan bet halve lichaam ".

. 2. Eryx.
Prostenuim vóór de voorcoxae vrij lang en vlak. Sprieten dim, althans bij het ^ langer dan

of nagenoeg zoo lang als liet halve lichaam 3. Hymenalia.

11. Tribus Cistelini.

I Zijden van het halssehild alleen naar achteren scherp en zeer fijn gerand; naar voren stomp
en ongcrand, daardoor in het geheel geen voorhoeken aanwezig. Deksehildcn met duidelijke
stippellijnen 4. Cistela.

Min Oiiiuplihii, Irpturoidos 1-'. — Waaiv lujiilijk I.. Il ,li- laiv.f van wuf M \ c i' l uc li a r a->uurl iii iiiicriniH-slPU.
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Zijden van liet linlsscliild over de gcliccle lenytc vrij scherp gerand, de liine zijrand in den

voorrand overgaande . 2

2 üovenzijde imlieliaard. DcUscliilden met kracluige .sti|)pellijnen. Ilalsscliild nier vulkdnien liall-

eirkelvormig, aan den umtrck vrij scherp en duidelijk gerand 5. Gonodera.
Bovenzijde (ijn en dicht beliaard. Dckschilden zonder oF met zeer onduidelijke langsstrepen.

Halsschild gewucnilijk liaH'-cirkelvormig, aan den omtrek lijn gerand 6. Isomira.

lil. Trilnis M V c E T o c II A R I N i.

Uevai .sleclns het genus 7. MycetOChara.

II. Sub-Familie OMOPHLINAE.

IV. Tribus O M o p n r, I N i.

Halsseliild naar voren sterk versmald, met volkomen afgeronde voor- en reeliie achterhoeken.

Dekschilden elk aan liet idteinde zeer breed al'gerund, de epipleuren tot aan de afronding

reikend. Eindlid der kaaktasters, althans bij liet (?,brecdcr en langer dan liet 3e lid, eeiiigs-

zins driehoekig of mesvorniig. (Fig. 92 II) 8. Cteniopus.

Halsscliild naar voren niet meer dan naar aciitcren versmald, de achterhoeken gewmmlijk afgerond.

Dekschilden elk niet breed afgerond, de epipleuren op de hoogte der aciuercoxae of van

het 3e .stcrniet geheel verdwijnend 1). Eindlid der kaaktasters niet breeder en niet langer

dan het 3e lid, mer recht afgcknottcn top (Onioplilns.)

I. Sub-Familie CISTF^LINAE.

I. Tribus Alleculini.

l. Allecula F.

Dit ^{'-ffii/s shiil het naast aan de Teneb r 't o n idac (en/cele IIe !op i n i). Lichaam
vrij smal . Kop , vóór de oo,:;en , meer imoruitstekend dan bij de andere ,i^enera. Ooi^eii

^ifroof , meer of minder diep uit^j;erand , bij het cf ,i^'rooter en op het voorhoofd dichter

bijeenstaande. Sprieten draadvormig , zoo lang als-, of taniger {$) dan het halve lichaam.

Bovenlip groot , vooruitstekend Voorkaken met f^edeelden top. Eindlid der kaaktasters

zeer groot, zeer breed bijlvormig {Fig. 92 /). Tong uitgerand. Eindlid der liptasters

bijlvormig. Halsschild smaller dan de dekschilden, breeder dan lang ; naar i'oren tneestal

matig versmald, gewoonlijk met stompe, fijn doch duidelijk gerande zijden; de basis

aan weerszijden uitgerand. Schildje eenigszins eirond. Dekschilden meer dan tweemaal

zoo lang als te zamen breed , meestal met diepe langsstrepen ; de epipleuren aan het

uiteinde verdwijnend. Prosternum viinr de voorco.xae vlak en tamelijk lang, daardoor

steekt de kop meer vooruit en kan nimmer tegen de onderzijde van hetprosternum aan-

gelegd tvorden. Voorcoxae kegelvormig of een weinig kegelvormig uitpuilend , door eene

tamelijk breede prosternale voortzetting gescheiden Middelco.xae door eene dergelijke

,

aan den top gespleten , mesosternale voortzetting gescheiden. Achterlijf in beide seksen

met 5 sterniten , bij het i komt soms na den dood het 6e stemlet te voorschijn. Poolen

lang; achterdijen lang, den zijrand der dekschilden ver overschrijdend. Het voorlaatste

lid aan alle tarsen en soms ook het derde lid der voortarsen op de onderzijde lobvormig

verlengd ; volgens Mulsant zouden ook de voorafgaande leedjes soms een rudimentair

lobje vertooncn. Klauwen met 5 tot 7 tandjes. Bij de soorten van het in ons gebied ver-

tegenwoordigde Sub-genus Allecula i. sp. bereiken de achterdijen het uiteinde van het

achterlijf niet ; het \e achtertarsen-lid is duidelijk langer dan de volgende leedjes te

zamen ; klauwen met 5 tandjes : achterhoeken van het halsschild niet of slechts weinig

afgerond ; tusschenruimten der dekschilden vrij dicht bestippeld. Bovenzijde van het

lichaam, fijn en tamelijk spaarzaam behaard.

\\ Bij 7.iiiJ-F,iin.|ieHMlii> s.iui-lfii {iij.'l iw.M-, lihiinv-. (,l i;rüi-n:uliliK.' ili-ksi liil.lrii| r.-ikeii i]c e|.i|il.iin-ii cIit il.'kM lillcli-n lot iinil

hél uilrindc Oiik /IJii ^ s lil- :icl lunkcii v:ili Ijil lialss.liilil i-relil ™ (!. Liiiklasl.l', aK lil] ( i I .• il 1 u |. u s.
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Df soorten van dit x'i'""s leven achter boomschors en in rottenden houlmolm ; men

ziet ze veelal tegen boomstammen loopend. De larven gelijken op die van My eet oc har a.

De larve en pop van A. morio zijn door Perris en Schiiidte , die van rhenana
[Lüven da l i i) door Schibdte beschreven.

Van de 5 Europeesche soorten komen i /// Nederland en i in liet aangrenzend

gebied voor.

Halssdiiki sleclus weinig breeiier &.m lang; zeer diclit opeengedrongen bestippeld, lie tussclien-

riiinuen kleiner dan de stippels; zonder scliecve indrukken aan de basis. Bovenzijde pekzwart

of donker kastanjebruin, zwak glanzig; lijn neerliggend grauwgeel bebaard; sprieten, tasters

en pooten roestrood oF vtiil geelbruin; onuitgeklcurde exemplaren zijn licbt roodbruin, lïij het

g de kop met de oogen hreeder dan de voorrand van het halsschild. Het 3e sprietlid bij

het J 25-3 maal zoo lang als het 2e, bij het $ ongeveer zoo lang als bet 4e. Tusscbcn-

ruiintcn der dekscbilden tot nabij de basis dtndelijk gcwellcl. Anaalsterniei in beide seksen

over bet midden vlak, zelden flauw ingedrukt; het 6e stcrniet bij het g driehoekig inge-

sneden, de zijstukken drielioekig. Deksehilden achter het midden smaller dan aan de scliouders,

aan den top elk afzonderlijk afgerond. Lengte rt— 9 mm. In rottend eikenhout, ook in holle

eiken, beuken i) en aan ]ierenbooinen. De larven in boutmolni. Over het algemeen zeldzaam;

Rotterdam, Varsseveld, Ruurlo, bij bet Uddelermeer en w-aarschijnlijk ook bij Leiden; in

groot aantal bij fieinclen nabij Maastricht i. morio !.

Halsschild duidelijk breeder dan lang; vrij dicht, doch niet opeengedrongen bcsti|ipeld, de

tusscbenruimten (vooral bij het J) duidelijk grooter dan de stippels; aan weerszijden van

de basis met een veranderlijken scheeven indruk; de iniddellijn doorgaans duidelijk en dieper dan

hij morio en naar de basis veel sterker verdiept. Bovenzijde [ickzwart, iets glanziger dan

bij morio, nagenoeg neerliggend zwart behaard. Sprieten, pooten en vooral de tasters

zvvartbruin; bij onuitgekleiirde exemplaren, bij welke de deksehilden roodbridn zijn, deze

deelen lichter 'gekleurd. Bij het g de kop met de oogen smaller dan de voorrand van het

halsschild. Het 3e sprietliil bij het <? ongeveer tweemaal zoo lang als het 2e, bij het J

duidelijk korter dan het 4e. Tusscbenruimten der deksehilden meestal tot van achteren vlak,

zeldennaar voren meer of minder ver gewelfd, doch altijd minder dan bij morio. Anaal-

sterniet, in beide seksen, over de middellijn vrij diep ingedndit; het 6e sterniet bij het g
smal ingesneden, de zijstiikken met afgeronden top, Deksehilden achter bet midden veelal

iets breeder dan aan de schouders; aan den top meer te zanien afgerond en bij het $ hier

breeder dan bij morio; gewoonlijk met minder diepe stippellijnen. Lengte 6—1; mm. Niet

inlandsch. In Duitschland en Denemarken. Ik zag een exemplaar uit het Wcener Hol'niiiveum

(det. Scidlitz) fLövendalii Reitt.) (rhenana Bach , v. Heydcn) 2)

1. Eryx Stephens.

(P r i o n y c b u s Solicr)

Sprieten nngc?toeg draadvormig , vrij dik, korter dan het halve lichaam. Oogen in

beide seksen op het i'oorhoofd ver uiteen staande , vrij sterk iiitgerand. Eindlid der kaak-

tasters eenigszins uitgerekt bijlvormig of mesvorm ig. Lichaam breed , langwerpig-ovaal

of -eirond
,
gewelfd, fijn behaard. Halsschild nagenoeg half-cirkelvormig , aan de basis

tweemaal zoo breed als lang ; niet of nauwelijks smaller dan de deksehilden aan de

schouders ; naar voren sterk -'ersmald; de zijden scherp gerand. Deksehilden met meer

of minder sterke langsstrepen , de epipleuren tot aan den naadhoek doorloopend. Pro-

sternmn vóór de voorco.xae kort, naar achteren sterk afhellend, daardoor is de kop veel

meer gebogen dan bij Allee ui a. Voorcoxae niet volkomen kogehvrmig, een weinig

cvlindervormig uitpuilend , door de prosternale voortzetting gescheiden. Achterdijen kort.

Alle torsen slechts aan het voorlaatste lid op de onderzijde met een matig groot uitste-

kend lobje. — De soorten van dit genus leven achter boomschors en in oude boomstronken ;

de kevers zitten veelal tegen boomstammen. — De larven , ivelke eenigszins op den „meei-

worm" gelijken, verpoppen binnen een, uit aaneengeklcefden houtmolm gevormden, cocon.

De larve en pop van E. ater zijn door Kyber , Bouché , Perris en Sehiödte , de larve

nog door ]Vaterhouse en Nórdlinger beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen i in Nederland en i /,'/ liet aangrenzend

gebied voor.

H Ik ïiiilcl /! iM.'.Tiiialpll lilj KiliiiiK''" iii lii'i.-ivil iil Ir. .11,- Ikj i iti i;e7.plMli;i|i v;iii ( I S ni u il . r lil a

i) !). il.inr Vuiih lii-M-lirevi-ii A. rli.-iiaiiu /oii unl'i-lm^inl l'l /ijii
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Prostermun vóór de voorcoxae niet bijzonder korc, .scluiiii at'hellcnd, ccnigszins gewelfd en

diclu bestippcld. Halsscliild over de schijf dicht bestippeld, de voornuid in het midden reclit

afgesneden en aldaar ongcrand. Epiplenren der dekscliilden naar voren vlak, niet uitgehold.

Diep zwart, de bovenzijde eenigszins dof, de onderzijde tamelijk glanzig: pooten zwart of

donker roodbruin. Voorrand van den clypeiis rood. liij het ^ de sprieten iets langer, bet

kaakcaster-eindlid iets grooter dan bij het J. Lengte 10— 14 mm. Niet zeldzaam, vooral in

den nazomer tegen boomstammen, in holle linden en achter schors. De larve leeft in den

molm van oude eiken, elzen, wilgen, appel- en perenboomen, soms in groot aantal bijeen;

de metamorphose heeft in Juni plaats 1. ater F.

Prosternuni vóór de voorcoxae zeer kort, nagenoeg horizontaal, iers uitgehold en nauwelijks

bcstippeld. Halsscbild fijn en tamelijk spaarzaam bestippeld; de voorrand geleidelijk afgerond

en lijn gerand, de randing in het midden soms onderbroken. Epiplenren der dekscliilden van
voren duidelijk uitgehold. Sprieten en pooten dunner, het klauwlid naar verhouding iets

langer en de kop kleiner en smaller dan hij ater. Deze soort is kleiner en glanzigcr, met
naar verhouding nog korter halsschild. Lengte 94 - 10 mm. Niet inlandsch i).

(ater Redt., nitidida Thoms., laevis Rosenh.) (melanarius Gertn.)

3. Hjiiienalia Mulsant.

S/rit'/c'// ifu/i , altihuis bij Iict i langer dan- of nagenoeg zoo lang als liet Iialve

lichaam en bij rufipes zeer jlauw gezaagd; bij het $ met zeer kort y lid, dat bij

het S altijd zoo lang of nagenoeg zoo lang is als het \e. Oogen bij het $ van rufipe

s

zeer groot , op het voorhoofd dichter aaneenstaande dan bij het ?. Eindlid der kaak-
tasters nog meer gestrekt mesvormig dan bij Eryx. Halsschild , hetzij als bij Eryx,
half-cirkelvormig , met scherp gerande, vlak uitgebreide zijden, of wel stompkantig met
soms naar voren ongerande zijden. Dekscliilden hetzij tamelijk breed als bij Eryx of
smaller. Prosternum vi'nïr de voorco.xae vrij lang en vlak , 7vaardoor de kop niet naar
onderen gebogen kan worden. Voorco.xae door eene smalle prosternale voortzetting ge-

scheiden. Achterlijf in beide seksen met 5 sterniten , of wel bij het S [p.a. rufipes)
7net een duidelijk uitstekend en verschillend gevormd 6e stemlet.

Van de 5 Europeesche soorten komt i in Nederlatid voor.

Pekbruin, zeldzamer pekzwart; vrij dicht, lijn, nagenoeg neerliggend geelgranw behaard; mond,
sprieten en pooten roodgeel; bovenzijde dicht bestippeld. Halsschild aan de zijden met
scherpen rand, welke in den voorrand overgaat, bij het $ in het oog vallend kleiner dan
bij bet ï. Dekschilden vooral langs den naad en aan het uiteinde zwak gestreept. Bij bet

$ de kop, niettegenstaande de grootere oogen, kleiner dan bij het J; de sj'rieten bijna zoo
lang als bet geheele lichaam en van af het 4e lid breeder en flauwer gezaagd ; meestal een
diep, half-cirkelvormig uitgerand 6e sterniet zichtbaar; klauwlid duidelijk langer-, bij het J
slechts weinig langer dan de voorafgaande drie leedjcs te zamcn. Tarsen bij het ^ veel langer

dan bij het J. Klauwen vrij groot, met 5 tot 7, niet zeer diclu staande, kamtaudjes. Lengte
8 — y mm. Meermalen in Juni en |uli in de duinen op Salix repens en andere strinken;

ook bij VVageningeu, Rotterdam en Amsterdam. De larve leeft in het hout van boomstronken.
Perris vond ze in zand aan den voet van Artemisia cainpestris. De larve werd door
Muhant, de pop door Perris beschreven (fusca 111.) i. ruflpes F.

IL Tribus C I s T E L I N I.

4. Cistela F.

(Pse u doei s tela Crotch)

Dit genus onderscheidt zich doordat de zijden van het halsschild alleen naar achteren
scherp en zeer fijn gerand, naar voren stomp en ongcrand zijn; daardoor zijn in het

geheel geen voorhoeken aamoezig. Dekschilden met krachtige stippellijnen ; de epipleuren

aan de basis naar verhouding smal , lüeinig breeder dan op de hoogte der achterco.xae.

Volg*^ns .Sritllitz is E. iiipla n;i riii s ('i<-nii. wi-lliulit df suoil dii- door I'i/st^ Inj Aliiwi'ilcr in tit^ lïijiipi'ov. tj[) eeii wilp
i(:evangeil eii als E. Ka i im a i ii-i lleii lie g.-duid Wfid.
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Bij het iJ de sprieten langer en sterker ffezaa,t,^i/ dan l'ij het ï , het 6f sicrniet zoowel

bij het S alsook hij het % soms iets zichtbaar.

Van de 4 F.uropeesehe soorten komt i /// Nederland voor.

Zwart, de dekschilrieii gcchicluig of roodgeel; lijn, neerliggend, geelaelitig behaard i). Ko)i

naar verhouding tot het lialsschild vrij klein. Oogen hij het <J veel grooter en diehter hijeen-

staandc dan bij het J. Halsschild zeer lijn en vrij dicht bestippeld. Dekschilden als het halsschild

bestip|icld, met zwak gewelfde tusschcnniimtcn. 1'ooten vrij lang, de dijen de zijden van

bet lichaam iets overschrijdend. Voorlaatste lid aan alle tarsen niet lobvormig verlengd,

liet $ is smaller, met kleiner halsschild en langere, sterker gezaagde sprieten. Lengte y)— 12 niin.

Aan onde eiken, soms op inllorcscenties en meermalen in de vlucht gevangen, üp vele

plaatsen in de grcnsprovincien , dcjch zeldzaam; ook in België. De larve in den molm van

onde eikenstronken; zij is beschreven door Olirier, H'ntcrlioii.w, ll'eslwou,! en Heeger;

de pop door Heegcf en' ItJiilsaiit 1. ceramboidcs L.

Dit i^enus onderscheidt zich van Cistela door den vorm van het halsschild, lüclker

zijden over de ^^eheele lengte vrij scherp en duidelijk gerand zijn ; de fijne rand gaat

in die van den voorrand over en vormt hier Z7i>akke voorhoeken , icelke bij Cistela

geheel ontbreken. Ook zijn de epipleiiren der dekschildcn van voren onj^eveer tweemaal

'zoo breed als op de hoogte der achtercoxae. Dekschihlen met krachtige stippellijnen Bij

het £ de sprieten al of niet duidelijk langer dan bij het S; de voor- en middeltarsen

soms verbreed; bovendien vertoont het 3 soms {o. a. bij G. Lup er u s) nog een 6e uitgerand

stemlet , dat intusschen meestal slechts met de beide zijstukken achter het 50' sterniet iets

uitsteekt. Bovenzijde glanzig , onbehaard.

J'an de 6 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, glanzig; soms met roodbruine dekschilden (ab. c. 'fcrrugiaea F.), of geheel rnodbrnin

of geelrood (ab. c. *castaiifa Mrsh.). Halsschild en tiisscbenrnimten der dekschilden lijn en

niet dicht bcstippeld. Dekschilden breeder dan het halsschild. Bij het g de sprieten zeer

llanw gezaagd, veel langer dan bij het J, het 3e lid veel-, bij het 5 iets korter dan het

4e; de voortarsen duidelijk-, de middeltarsen nauwelijks verbreed; de oogen iets grooter.

Lengte 7!—84 mm. Op struiken, in vermolmd hout en boomstronken, S{)nis op houtstapels.

Zeer zeldzaam; Arnhem en Zutphen, Mei en Juni. In België bij Fleurus, in de Rijnprnv.

bij Aken en in Westfalen (fulvipes !".) i. Luperus Ilerbst.

(3. Isomira Mulsant.

Dit genus is onderscheiden doordat de dekschildcn geen of slechts zeer onduidelijke

langsstrepen vertoonen. Bovenzijde fijn en vrij dicht behaard. Halsschild geivoonlijk

half-cirkelvormig , aan den omtrek 'fijn gerand; zonder voorhoeken ; de basis volkomen

recht of uiterst jlauiv aan weerszijden uitgebogen ; de achterhoeken recht. Oogen bij het

3 niet grooter dan bij het ? Sprieten nimmer gezaagd, bij het S niet onderscheiden

;

slechts bij enkele niet in ons gebied voorkomende soorten bij het <} aanmerkelijk langer,

met vergroot 41' of y lid. Bij het i een klein 6e sterniet. — De soorten vliegen goed.

I'a/i de I') Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Eivormig; zwart met geelbruine dekschilden, soms ook de zijden van het halsschild gedeeltelijk

lichter gekleurd; ab. c. *evonymi F. geheel geelbruin, met zwarten kop en ]iekbruin

achterlijf; ab. c. maura F. geheel zwart of zwartbruin; ab. c. *thoracica F. zwari cnet rood

halsschild. Sprieten en pooten roodachtig-geelbruin of roestrood; meestal de sprieten grooten-

deels- , zelden ook de dijen een weinig donker gekleurd. Bovenzijde uiterst lijn en diclu

bestippeUl, lijn en vrij dicht geelgraiiw heliaard. Dekschilden slechts naar het uiteinde langs

den naad met zeer llauwc langsstrepen. Lengte 5 — rt mm. Gemeen des zomers op bloeiende

LI m b e 1 1 i I e re n en struiken; de ab. c. nuiura zeldzaam; de ab. c. thiirac'icu in Westfalen.

I. murina L.

1) liij dc' iii.'l in iiiis üA I ï kuüLiidr v;ir arriila i:iicïn.l. {jnfi,<.llix Siliilslv) ;ijii lier liiil»M;liilJ u|i l.üVi'ii- rn onil.Tiijdi' .!.

>,niis ...,k li.-l MlHld,,- :d, de d,-k,( Inld.n (;.'U.7ir.l.
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III. Tribus M Y c E TO c II A R I N I.

7. Mycetochara Berthüld.

Kop tamelijk kort en breed ; bij het S de («'.^w/ meestal veel ^rooter en de slapen

veel kleiner dan bij het %; clypeus duidelijk vooruitstekend , met smallen , reelit a/^'e-

knotten voorrand. Sprieten kort , eenigszins verdikt , met afstaande bcharin,^;-, bij het i
hoogstens zoo lang als het halve lichaam , bij het % korter. Eindlid der kaaktasters wig-

vormig. Halsschild bij het 9 zoo breed als de deksekilden en soms een weinig hartvormig
,

bij het $ duidelijk smaller en ni?nmer hartvormig ; de zijden van achteren tamelijk

scherpkantig , van voren stompkantig of volkomen ongerand; achterhoeken recht, meestal

scherp aangeduid; de basis nagenoeg recht , soms fijn gerand. Dckschilden met stippel-

lijnen of stippelrijen. Prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae sterk zijdelings

gecomprimeerd of afgekort , waardoor de voorcoxae aaneenstooten. Poolen vrij kort;

klauwen naar verhouding groot. Achterlijf in beide seksen met 5 sterniten ; het anale

stemlet bij het S sotns met een indruk. Lichaam Jijn behaard. Het S is meestal smaller

dan het ?.

De soorten van dit genus leven achter boomschors , in boomzivammen en in oud

hout; men treft ze veelal tegen boomstammen aan; de larven schijnen deels te leven van
de uitwerpselen van Sco ly t i de n-larven en andere achter schors levende insecten, deels

zich in boomzioamtnen op te houden i). ~ De larve en pop van M. a xil la r is zijn door

Bonché ; de larve van bipustulata is door Waterhouse en Will ; de larve en pop van

line ar is zijn door Hecger . Cussac , Perris en Schiodte beschreven.

Van de 14 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aam^renzend

gebied voor.

1 Voorcoxae volkomen aaneenstootenci, daar de prosternale voortzetting afge!;ort is fSub-gen.

Mycetochara i. sp. ; Mycetopliila Reitt. , nee Meig.). Minder glanzige soorten ... 2

Voorcoxae door eene smalle prosternale voortzetting gesclieidcn (Snb-geii. Er n ocha ris Thoms.)
Glanzige soorten 3

2 Boven- en onderzijde pekzwart, hoogstens eene kleine, uitvloeiende vlek op de schoiiderbiiil

der dckschilden roodgeel; sprieten, pooten en meestal ook het achterlijf, meer of minder

uitgebreid, roodgeel; bij ab. c. morio Redt. ontbreekt de lichte schoudcrvlek en zijn de

sprieten en het achterlijf donkerder. Halsschild en de iets gewelfde tussclicnriiinuen der matig

grove stippellijnen op de dekschilden matig dicht, doch niet zeer grof hesti|)pcld; de stip-

pels ongeveer half zoo groot als hare tiisscheiirtiimten. Bij het i^ het halsschild weinig-, bij

het ? nauwelijks smaller dan de dekschilden aan de schouders; de tarsen iets langer dan bij

het ï; het anale sterniet in beide seksen gelijk. Lengte 7—9 mm. In rottend hout, ook

uit oud beukenhout; zij schijnt zich ook uit eiken, wilgen, populieren, iepen en okkernoten-

boomen te ontwikkelen. Boiiché vond de larve 's winters in zacht a|)pelhout, waarin zij

gangen vreet. De ab, c. morio is veelal gemeener dan het type. Niet inlandscli. Zij zou in

België (coll. Mathieu'), Oldenburg en in VVestfalcn (Soest) voorkomen.

((? linearis Oylh., S maurina Muls.) (axillaris Payk.)

Bovenzijde pekzwart of pekhruin, de dekschilden met eene groote, langwerpige, scherp be-

grensde, gele schoudervlek, welke minstens zich tusschen de 3e en 7e langsstreep bevindt,

zich soms verder uitbreidt, den geheelcn schouder inneemt en ook over de epipleiircn reikt.

De eerste twee of drie sterniten, benevens het nietasternuin , doch soms nagenoeg de

gcheele onderzijde geel. Sprieten en ])Ooien geel. Halsschild in beide seksen duidelijk

smaller dan de dekschilden aan de schouders; lijn en spaarzaam bestippeld; bij het $ met
eene breedc, vlakke langsgroef over het midden en met scherper aangeduide achter-

hoeken dan bij het J. Dekschilden gestrekt, met sterk bestippelde langsstrepen en zwak
gewelfde, spaarzaam en tamelijk lijn bestippelde tusschenruimten. Het <? is smaller dan het

5; halsschild naar verhouding tot de dckschilden aanmerkelijk smaller en naar voren meer
versmald; kop iets kleiner dan bij het S; oogen grooter; sprieten veel langer dan het halve

lichaam, de leedjes van af het 5e veel slanker dan bij bet S; tarsen iets langer, ook het

klauwlid langer; het anaal-sterniet niet vlakken indruk. Lengte 5—6 mm. Op het einde van

1) Vulijens Wtt^mmut komt M. f lu v icu inis Mill. uit Crieknnland liij iiiifron vuur; wcllirlil ztjii nog niidorp suorti-n myr-

iiieLO[>liiel.
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juni nc'lucr eikcnscltors; ook iii rottciid hout, f.a. van Juginiis re gin en in boomzwnm-
'mcn, voonil v;in linden. Niet inliindstii. In de Rijnprov. liij Al;en en Creleld.

(luimcralis F., J binineul:ita Mannli.) (I'lavipes F.)

3 Bovenzijde zwart, de dekscliilden me: cene groote, gele scliondcrvlek, welke iets minder scherp

begrensd is dan bij flavipes. Sprieten zwart, de wortellecdjes geel; pootcn geelaclitig,

de dijen veelal donkerder. Dekscliilden met stippelrijcn. Het <? is smaller en meer gestrekt;

met smaller halsschild, langere sprieten en tarsen, grootere oogen en kleinere slapen. Lengte

5—5^ mm. Tegen boomstammen; de larve in berkenzwammen en aciner Acacia-schors.

Eenmaal bij Venlo. In de Rijnjirov. bij Elberleld. Wasmann vond deze soort als toevallige

gast bij Lasius nigcr in rottend hout (^$ scapularis Gylh.) i. bipustulata III.

Bovenzijde geheel zwart; pooten geel, soms de dijen bruin (ab. c. "pygmaea Redt.). Sprieten

aan de basis en aan het niteinde geel, in het midden meer ol' minder donker; bij licht ge-

kleurde exemplaren de dekschilden donker kastanjebruin. Halsschild verspreid bestippcld,

bij het ï veel breeder dan bij het $. Dekschilden bij het $ gestrekter en aan de basis

duidelijk-, bij het S korter en nauwelijks breeder dan het halsschild; langs den naad met

sterke stippellijnen, naar den buitenrand meer met stippelrijen. Het $ is meer gestrekt;

niet smaller en anders gevormd halsschild, iets langere, dinmere sprieten en tarsen, grootere

oogen , smaller voorhoold en kleinere slapen. Lengte \\—(>h mm. Verbreid en niet zeldzaam

in de zomermaanden tegen beuken; de larve achter schors of in de gangen van Scol y tiden,

van welker uitwerpselen zij leel't ($ brevis Panz., barbata Latr.) 2. linearis lil.

II Sub- Familie OMOPHLINAE.

IV. Tribus O M o p H l i N i.

8. Cteniopus Solier.

Kop luizij smaller en ,i;cstrekter [o. a. flavas), luizij kor/er en breeder. Oo^eii

aan den %<oorrand slechts Jlaiiw uilf^erand. Sprieten in beide seksen meestal even lang

,

hetzij zoo lang als- of langer-, bij het i van flavii s veel langer dan het halve lichaam.

Eindlid der kaaktasters , althans bij het S , breeder en langer dan het 2,^ lid, eenigs-

sins driehoekig of mesvormig {Fig. 92 //); bij de niet in ons gebied voorkomende

C. SI/ lp hur ipes Germ. is het 2e lid verlengd. Halsschild naar voren sterk verstnald,

met volkomen afgeronde voor- en rechte achterhoeken ; de zijden hetzij over de geheele

lengte scherpkantig en fijn gerand (o. a. fla vu s), of alleen of de achterhelft , terwijl

de voorhelft stompkantig en ongerand is. Dekschilden elk aan het uiteinde zeer breed

afgerond; al of niet met duidelijke langsstrcpen ; de cpipleurcn geleidelijk naar achteren

versmald en tot aan de afronding aan het uiteinde reikend. Bij het d het 6e sterniet

hetzij slechts zwak ingedrukt en uitgerand, of wel diep uitgehold en tangachtig. — De
soorten van dit genus leven op inflorescentics , vooral bij zonneschijn en vliegen zeer

goed. De nog onbekende larven leven vermoedelijk in den grond.

Van de 1 1 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Bij het ï de bovenzijde geheel zwavelgeel en evenzoo fijn zijdeglanzig behaard; de wortel

der sprieten en tasters, de pooten en de onderzijde eveneens geel; halsschild aan weerszijden

met een rondachtigen , naar binnen en naar achteren scherpkantig begrensden, diepen in-

druk; bij den vorm S g'lviis Seidl. is deze indridt langwerpig, vlak en naar alle zijden

geleidelijk in het vlak van het halsschild overgaande. I5ij het ^ de tasters en sprieten

geheel zwart; hetzij de boven- en onderzijde geheel geel fde typische vorm ^ palpalis

Seidl.), of de schedel en het uiteinde van het achterlijf zwart (ab. c. $ annlis Seidl.); of

wel zijn kop en halsschild pekzwart, hetzij met gele- (ab. c. ^ .tH//>AH/'ö?i« Gmel., i'/fo/or F.),

of met grauwbrnine dekschilden (ab. c. .•? muriiius Herbst). Sprieten bij het J zoo lang als-,

bij het cj veel langer dan het halve lichaam. Halsschild lijn en dicht bestippeld, bij het <?

aan weerszijden achter het midden, met een vlakken indruk. Dekschilden reeds in de

schouders breeder dan het halsschild, tot achter het midden met gelijke breedte; met zeer

lijne, doch duidelijke stippellijnen en vlakke, nog fijner dan het halsschild, dicht en eenigszins

rimpelig bestippelde tiisschenruimten. Pooten lang, bij het <? iets langer dan bij het $.

Klauwen bij het 5 met 6—8 duidelijke zaagtandjes; bij liet g met een groocer aantal, zeer

lijne, dichter aaneenstaande, langere tandjes, als door eene glanzige huid verbonden, daardoor

schijnen de klauwen hier als door een huidaanhangsel verbreed. Het 5e sterniet bij het J
iets langer dan het 4e en evenals het 6e aan den zijrand met eene vrij diepe groef; bij liet



LXI. CisTFXinAE. —• S. Cteniopus. — Omophi.us. — LXII. Laoriidae. 275

$ Li;i;irciucgcii , door ccnc brcudc, diepe uitraiidiiig \mii dun ;iclucrr:ind, (jvcr hut midden

ki)rtcr dan liet 4e, zonder jj;r(ievcn, liet 6e in liet midden diep iiitgeiiiiid, :iaii de randen

afgerond en van scherpe "stel;eltjes voorzien, daardoor iets tangaehiig. [.engte 6—8 min.

Zeer gemeen des zomers op lilociende U m b cl! i t'e r en , vooral op Da neus ca rota; de

Idenren-aberraties vrij zeldzaam (sulphnreus y,.) 1. Havu-i Scop.

Oiiioplihis Solier.

Sprlefi'f! bij hel S /// ifcn re^^^cl zoo lang als-, hij hel S langer dan het halve

liehaam. Oogen meestal in het :^eheel niet uilgerand , bij hel S soms iets grooter. Eindlid

der kaaklaslers niet breeder en niet langer dan het y lid , met afgeronden top. Hals-

schild naar voren niet meer dan naar aehleren versmald , de aehterhoeken gewoonlijk

afgerond; de zijden seherpkantig en tamelijk breed opgebogen , zelden slechtsfjn gerand.

ï>eksehilden hetzij nauwelijks- of duidelijk brceder dan het halssehild, evenals bij de Th e-

lephoridae en Meloidac vrij dun en buigzaam; de schoudcrbuil altijd duidelijk,

daar de vleugels steeds goed ontwikkeld zijn ; elk aan den top niet breed afgerond ; de

epipleuren o/> de hoogte der aehtercoxae of van het y sterniet geheel verdwijnend.

Fooien lang en slank. Voortarsen in beide seksen nagenoeg gelijk , doordat de klamven

der voortarsen bij hel $ geen basalcn tand vcrtoonen ; bij het niet in ons gebied voor-

komende Sub-gen. O do nlomop hlus Seidl. daarentegen is de binnenklauw der voor-

tarsen bij het i van een tand voorzien en veelal ook hel klauwlid eenigszins verbreed.

Het 6e sterniet bij het S met gewonen aehlerrand , hetzij vlak of met eene middengroef

;

of wel met eene uitranding, waarin de uitgetrokken spits van hef py\:^idium past ; of

eindelijk is het door het pygidium tot op de buikzijde doorstoken. Bij het $ hel be sterniet

zwak uitgerand of diep gespleten , in welk laatste geval de zijstukken op versehillende

ivijze tangaehlig uilsleken ; soms is nog een ie sterniet zichtbaar. Bovenzijde /neestal

zwart met geelbruine deksehilden , bij sommige Zuid-Europeesche soorten geheel zwart,

of zwart met rood halssehild; ^i^ramc of zwart- , op de onderzijde altijd langer behaard,

soms de bovenzijde geheel kaal. Bij hel S veelal hel halssehild langer behaard.

De soorten van dit genus, welke voor het meerendeel in het Oostelijk gedeelte van

Zuid-Europa voorkomen , leven, in aantal bijeen,op Gr a m i ne ei n en Um be 11ife r e n.

De larven in den grond , soms schadelijk aan graangewassen. — De larve en pop van

O. rufilar sis Leske (amerinae Curl) {niet bet u la e Herbst) werden door Xambeu
beschreven.

Van de ± 40 Europeesehe soorten komt i /« het aangrenzend gebied voor.

Zwart, lijn grauw behaard; kop, halssehild en onderzijde met lange, afstaande, zwarte haren

bezet; deksehilden roodaehcig-geelbruin. Sprieten zwart of roodaelitig-geelbriiiu. Tarsen ge-

heel of gedeeltelijk en gewoonlijk ook de schenen aan bet uiteinde of grooteiuleels rood-

achtig-gcelbruin. Kop vooral aan tien omtrek grof en dicht-, het halssehild veel fijner, spaarzaam

en overal gelijkmatig bestippeld. Halssehild i^ maal zoo breed als lang. Deksehilden vrij dicht

en eenigszins rimpelig bestippeld, met weinig duidelijke langsstrepen; lijn, nagenoeg neer-

liggend, licht bebaard en hier en daar aan de basis met enkele lange, zwarte haren; de

epipleuren tot op de hoogte der aehtercoxae reikend. Bij het 6e sterniet die|> ingedrukt,

doch slechts zwak uitgerand; voor- en middeltarsen duidelijk-, vooral naar onderen verbreed.

Van deze soort komt een klein ras lirliUpes Muls. (^picifics Redt.) van 6—7 mm. voor, bij

welke de sprieten bij bet $ iets langer-, bij het J iets korter dan bij het type zijn, met

veel slanker eindlid bij bet <?; ook zijn de zijden van het halssehild gewoonlijk alleen op

de voorhelft duidelijk afgezet. Lengte 8— 10 ram. Aan roggearen en op bloeiende dennen.

Niet inlandsch. Van het ras liviili/ie.s werden exemplaren gevangen in Belgiü bij Postel in de

Antwerpsche Cauipine en bij Arlon; ook in de Rijnprov.

fainerinae Curt., pinicola Redt., pubescens Muls.) (rufitarsis Leske) 1)

LXll. Familie LAGRMDAE.

Deze kleine lamilie, welke zoowel aan de Ten e b ri on i d ae als aan de Ci ste I i d ae navcrwant

is, onderscheidt zich door de gewone, niet kanivormig getande klauwen en door het aan de zijden

1) E™ PScMii.lanr v:in (!. iii /i]iJ-Siiiilli.' vunilx.niiMKlr' O. (H e li ,i l[i ii r u s Muls.) r u r.ni I I i s 1',, i.|is>'!;''V.'ii ;iU zijiiiii- in

België hlJ EUlTlii-c'k (linissi'H i;.-vallS''ll , is Im-I/ij j;cl[il|iurleei'd uf ilour ctiic ïi-rjibsinu als lu.iilalliK [;.'i'likrU.-i'nl
;

ik /ag dll

exemplaar iii liel lïrusseUcli luuseuiii.
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niet sclierp gerande i) lialsscliild, dat bovendien veel smaller is dan de deUscliilden. — Sprieten onder

den zijrand van den l;op ingeplant, ii-ledig; snoer- iiF draadvormig, nanr liet uiteinde veelal iets

verdikt (Lagria); bij liet Zuid-Europccsclie genus Agiiathus Gcrm. met 3 vtrbrecdc eindleedjes.

—

Kop rondachtig, ongeveer zoo breed als liet cylindcrvorinige lialsscliild. - Oogeii groot, al (Lagria)
of niet iiitgerand. — Voorkaken met gedeelden top. Aehterkaken met twee lobben. Kaaktastcrs 4-

ledig, met cenigszins bijlvormig eindlid. Liptasters kort, j-ledig. — Dekscliildcn langwerpig, zeldzamer

meer verbreed; de cpipicnren sterk ontwikkeld (Lagria), of smal of gebcel ontbrekend (A gn a t lui s).

Atiiterlijf in den regel met 3 duidelijke stcrniteii ; bij bet <? van enkele iiitlieemsehe genera komt nog

een fie sternict voor. Voor- en middelcoxac kegelvormig uitpuilend en dielit aaiicenstaande; de gc-

wriclitslioltcn der voorcoxae van acbteren gesloten. Middelcoxae meestal met kleine trocliantinen,

niet bij Agnatbus. Tarsen betcromeer (5,5 en 4), aan de onderzijde met viltige zool; het voorlaatste

lid tweelobbig, bij bet genus Agnatbus gewoon; bet eerste lid der achtertarscn aanmerkelijk ver-

lengd. — Hcrvenzijde betzij lang, eenigszins wollig-, of (Agnatbus) lijn en die-ht, neerliggend

bebaard. Volgens Roger is de nervatuur der vleugels van Lagria als bij Isomira (Cist el i da e);

opvallend is echter de grootere lengte van het middengedeelte der vena intcnio-inedia en de daardoor

ontstane verkorting van bet laatste derde gedeelte van deze ader, alsmede van bet daarmede over-

eenkonieiuic gedeelte van bare hijaders. De vleugel is zwartaclitig gepigmemeerd , de aders zijn geel-

bruin; bet topgedeeltc zeer klein. Lagria glabrata Ol. uit Ziiid-Europn is ongevleugeld.

Donr den tribus der Agnatliini grenst deze familie aan de Anthieidae. - Van de twee

Europeescbe genera is i in Nederland vertegenwoordigd.

4. Lagria Fabr. 2)

Sprieten draadvormij:; , naar het uiteinde iets verdikt, vooral bij het 2, in de itit-

randing der groote niervormige oog-en ingeplant ; het eitidlid bij het % weinig , bij het S
buitengeivoon verlengd- Oogen bij het S meer uitpuilend en dieliter bijeenstaande. Kop
eenigszins vooruitstekend. Clypeus van voren uitgerund Achterkaken met twee korte,

nagenoeg even groote , lang gebaarde lobben. Kin klein, verbreed; tong vliezig, a/ge-

rond. Liptasters kort, met eivormig eindlid. Halsschild zoo lang als breed, ook ivel

breeder ; bij het S smaller dan bij het ?. Dekschilden tamelijk dun, tweemaal zoo lang

als te zanien breed , naar het uiteinde bij het $ met nagenoeg parallele zijden of slechts

7tieinig-, bij het ï sterk verbreed; dicht en duidelijk bestippeld , metJlauwe langsstrepen

en dicht, grof, geelachtig behaard; met tot aan het uiteinde breede, slechts weinig ver-

smalde epipleuren ; de naadhoek eenigszins spits. Voorlaatste tarslid verbreed en zolig

onder het volgende uitstekend. Lichaam z'wart , met geelbruine dekschilden ; de bovenzijde

lang, afstaande, eenigszins wollig behaard. -- De soorten leven op bloeiendeplanten en

struiken. — De larve en pop van L. hirta zijn door Westtvood en Schiodte ,de geheele

levensgeschiedenis door Lyonet , Heeger , Perris en Mulsant; de larve von atripes
door Mulsant beschreven. Het 5 legt hare eieren in losse aarde ; na 30 of 40 dagen

kruipcti de larven uit , welke zich met plantenresten voeden , overwinteren en , na vier

vervellingen , in het begin van Mei in de aarde, zonder cocon, verpoppen. — De larve

van L. hirta is langwerpig, tamelijk breed, met parallele zijden, ongeveer vjfmaal
zoo lang als breed; gewelfd, donkerbruin ; behalve de kop , dicht met lange haren bezet.

Kop groot, aan weerszijden met S ocellen ; sprieten 4-ledig, iets langer dan de halve

kop; prothora.x ongeveer ttceemaal zoo lang als de volgende ringen ; poolen kort, ^-ledig

;

de laatste achterlijfsring met twee iets divergeerendc , scherpe, bij atripes niet diver-

geerende, soms nauwelijks van elkaar afstaande, eenigszins stompe uitsteeksels.

Van de 14 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halsschild zoo lang als- of iets langer dan aan de basis breed, met lijnen, docb niet zeer

duidelijkcn zijrand; overal grof, doch niet zeer dicht, bestippeld; bij het J nagenoeg met

parallele zijden, in het midden met eene groote, vlakke, schildvormige verhevenheid, waarop

meestal nog eene groef; bij het $ aan de hasis het breedst, daarop naar het midden bochtig

versmald, in bet midden iets verbreed en naar voren afgeroud-versmald; evenals de kop

lang, afstaande, geelachtig bebaard. Uitranding der oogen minder diep dan bij atripes.

Epipleuren der dekschilden matig breed, naar achteren versmald en op de hoogte van het

4e sterniet smaller dan de achterscbenen. Zwart, de dekschilden geelbruin of geel, de pooteii

I) Bi| liel AlK'-njilsi-lif SuL-pnl. Micrula^ria Seidl. iijii df zijdpii 3L-lier|i f^erond.

^i) /.IJ \VL>nJ>-n wi'I liwulkfvpi's" pi'iiu^iiid
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soms Uruinachtii;. Het ^ veel meer gestrekt dan liet $; met smaller halsscliild, zonder schilcl-

vünnigc verhevenheid ol' groef; dekschilden smaller, met parallele zijden; kop met grootere

oogen en kleinere slapen, het voorhoofd sterk versmald en verdiept; eindlid der sprieten

verlengd, zoo lang als de voorafgaande 3 leedjes te zaïnen ; ook de tarsen langer. Veelal

is de beharing der dekschilden afgcwreven. Lengte GJ— 10 mm. Van Mei tot Aug., gemeen

op bloeiende planten en strnikcn • hirta L.

Halssciiild iets korter dan aan de basis breed, met aangeduiden zijrand, bij het <? in het

midden nauwelijks smaller dan de kop; niet oF nagenoeg niet bestippeld, slechts aan de

zijden ruu- rimpelig, bij het $ met nagenoeg parallele zijden, in het midden met cene groote,

vlakke, schildvormige verhevenheid, welke soms een indrnk vertoont; bij het ^ smaller en

naar voren, evenals bij hirta, versmald; lang afstaande, geelachtig behaard. Oogen dieper

uitgcrand, de uitranding tot aan het midden der langsdoorsnede reikend. Epipleuren der

dekschilden matig breed, naar achteren weinig versmald en op de hoogte van het 4e sterniet

zoo breed als de achterschenen. Dekschilden iets grover en daardoor dichter bestippeld dan

bij hirta, eveneens geelachtig, afstaande behaard; bij het <? iets minder parallelzijdig dan

bij hirta, doch naar achteren iets verbreed; bij het 5 minder buikig en naar achteren

minder sterk verbreed; het verscliil in vorm der dekschilden bij beide seksen is niet zoo op-

vallend als bij hirta. Overigens en ook in kleur met hirta overeenkomende. Lengte
9I- II mm. Deze, volgens Si-!,!litz alleen in Zuid-Europa voorkomende, soort konit ook in

België en Nederland voor; het verbreidingsgebied strekt zich van Frankrijk noordwaarts tot

bij ons uit. Zij is veel zeldzamer dan hirta; exemplaren uit den Haag, Velzen, Wageningen

en Wolf hezen" beantwoorden volkomen aan de door Si:iillitz gegeven beschrijving en komen

volkomen met exemplaren uit de Landes (Zuid-Frankrijk) overeen .... 2. atripes Muls.

LXIII. Familie MELANDRVIDAE (Fig. 93).

Deze familie, welke het naast verwant is aan de T e n e b r i on i dae (tribus Te n e b r ion in i),

behoort tot cenc groep van Heteromera, bij welke de gewrichtsholten der voorcoxae van achteren

altijd open zijn. Door de vorming van den kop is zij naverwant aan de Pythidae, Oedemeridac
en aan de Sub-Fam. der Eugleninae
van de Anthicidae en door die van

het halsschild met de Morde 1 lid ae. De
Sub-Fam. der Osphyinae herinnert in

habitus eenigszins aan de Thelepho-
ridae. — Kop achter de oogen niet of

slechts weinig en geleidelijk versmald i);

veelal tot over den achterrand der oogen

in het halsschild teriigtrekbaar en dan

van boven geheel door den uitstekenden

voorrand van het halsschild bedekt en

geheel naar onderen gericht (o. a. Dir-
caea), of wel eenigszins vooruitstekend

en van boven nagenoeg geheel zichtbaar;

meestal zeer kort, bij uitzondering vrij

lang 2); bij sommige genera (o. a. E u-

strophus en O re hes ia) vertoont zij

op den schedel en achter de oogen eene

scherpe randlijn, welke zich vast tegen

den voorrand van het halsschild aanlegt.

Clypeus meestal door eene fijne lijn,

zeldzamer door eene diepere dwarsgroef

van het voorhoofd afgescheiden, bij S e r-

ro pal pus met het voorhoofd versmol-

ten. — Oogen meestal vlak of iets gewelfd,

ook wel zeer sterk gewelfd; gewoonlijk

nicrvorniig, met eene kleine uitranding

achier den sprietwortcl, zelden rond-

achtig. — - Sprieten meestal snoervormig,

zelden lang en dun, meestal vrij kort

en dik; bij de Orchesiini naar het uiteinde verdikt (Fig. 9,5 U); bij Tetratoma uiet eene groote

4-ledige knots (Fig. i;3l)3); 11-, zelden 10-ledig (Conopalpini (Fig. 93 Hl)); het inplantingspuut

Fip. 0;!, I. \u,.i-i

lil

pi'di-elle van tie i]n(IiT/.ijtl(*

liiiiporuni !'. Orip.

11. 'liiiiiTitj'lt' v:ui Orctiesi.T luicans

Ki'ji iiirl jpriel v.m C unti pa 1 pu.s li-stai Ohi- 2 llriv

t) Behalve bij F. u s 1 nt p li u s, (treliesia eii Cunupalpus,
i) Bij de };eiicra Seutudi-s en S 1 en u l r a e li e 1 u s.

3) Bij hel mannetje van het in hel Zuid-Uoslelijk Eurupa vuurkuniende geimb Neuguuu» Hanipe m hel midden

matig gezaagd.

oüregfl
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meestal ccnigszins door den .scher|ieii koprand of door een klein bultje bedekt; soms met eenc ondiepe

sprietgroel' vóór de oogen, waarin liet eerste, meestal iels vergroote, sprieilid kan ingelegd worden.

—

Bovenli]! meestal door eene glanzige verbindingsluiid met den clypeiis vereenigd. Voorkaken kort en

in di:u regel zeer krachtig; het uiteinde zelden gewoon, meestal meer ol' [ninder dindelijk gespleten.

Aehterkaken tweelobbig. 'ivaaktasicrs altijd bijzonder lang en gewoonlijk naar achteren neerhangend,

4-ledig, meestal met een zeer groot nies- of bijlvormig-, zeldzamer met een klein cylinder- of civorniig

eindlid; zelden zijn het 2e en 3e lid sterk driehoekig'eii even breed als het eindlid, dergelijke tasters

zijn alsdan gezaagd. Liptastcrs meestal zeer klein; het eindlid eivormig of zwak verdikt en afgeknot,

bij Conopalpns en Osphya groot, halvemaan- of breed bijlvormig. - Halsschild aan de basis

nagenoeg zoo breed als- of slechts weinig smaller dan de dekschilden, naar voren versmald, zeer zelden

naar achteren versmald; aan de zijden over de gehcele lengte of alleen van achteren nabij de achter-

hoeken met een scherpen zijkant, bij de Dircaeini stomp met lijne randing, bij de Melandryini
scher|) zonder randing. — Dekschilden meestal gestrekt, zelden zeer lang en smal (b. v. Se rro pal p ns),

of kort en breed (Te t rat oma, Eustrophus), meestal gewelfd en het lichaam stevig onisUiitend,

zelden vlak en los op het lichaam liggend (Melandrya); gewoonlijk dicht, lijn, verward bcstippeld

en niet meer of minder duidelijke, meestal flauwe langsgroeven en even weinig aangeduide, kielvor-

mige langslijncn; zelden, behalve de dichte bestippeliiig, met stippellijnen (Se r ropa 1 p us) of stip-

pelrijen (Eiis tro pli ns); ook vormt de bestipjieling bij uitzondering grove, onregelmatige langsrijen;

de cpipleuren verciwijnen altijd voor het uiteinde geheel.

De achtervleugels komen, volgens J. Redtenbaclicr, met die der Te 11 eb rio nidae en C i s-

telidae overeen; bij Tc t rat o ma is de eindcel van de vciia scapularis onduidelijk. De vena cubitalis

is regelmatig gevorkt, door dwarsaders met de vcnae cxterno-media en iiuerno-niedia verbonden. De
vena analis bestaat altijd uit twee deelen en is gewoonlijk door eene schuine ader met de vena

interno-media verbonden. Bij Te tra toni a vertoont zich tusschen de vena externo-nicdia en de

cubitalis eeiie chitinevlek, welke o. a. bij Eustrophus nauwelijks voorhanden is.

Ptosternum vi'iór de voorcoxac meestal zeer kort, soms tot eene dwarslijn gereduceerd (Dir-

caea, Phiocotrya); de naden tusschen het prosternum en de eiiisternen meestal zeer duidelijk, soms

als een verheven kant, zelden nagenoeg nitgewischt. — Voorcoxae groot, kogel- of eenigszins kegel-

vormig en altijd uitpuilend, bij de Tc t ra t onii n ae door de prosternale voortzetting gescheiden,

overigens aanceiistootend; de gewriclitsholten van achteren altijd open en meestal zijwaarts niet eenc

spleet, waardoor de trochaniinen zichtbaar zijn; bij enkele genera (o.a. O re h e si a) is deze zijsplcet

gesloten. Achtcrcosae altijd breed en vlak, sterk uitgebreid (O rchesii ni), met liet eerste stemlet

in een zelfde vlak liggend, bij liet, iu Lapland voorkomende, genus S ten o trach el us het eerste sterniet

kegelvormig overschrydend. Pooteu hetzij kort of vrij lang, bij Scrropalpus zeer lang; de schenen hetzij

dun en lang en met kleine eindsporen, of kort en breed met lange eindsporen, welke laatsteii bij

Orchesia aan de achterschenen bijzonder lang zijn (Fig. 93 II). Voor- en middeltarsen 5-, achter-

tarscii 4-lcdig. liet eerste tarslid der aciiterpooten bijzonder lang, soms ook dat der middelpooteii; het

minst ontwikkeld is het bij de Tetratomini, bij de Orchcsiini daarentegen zelfs langer dan de

scheen. Het voorlaatste tarslid meestal, hetzij aan alle tarsen of alleen aan de voortarsen (Ore li esi a),

op de bovenzijde, voor de iniilanting van het klanwlid, uitgehold en onder het klanwlid lobvormig

uitstekend, hetzij aan het uiteinde recht afgesneden, of iets uitgerand, zelden diep gespleten en twee-

lobbig; bij enkele genera (Tetratoina, Eustrophus, Serropalpusj aan alle tarsen gewoon.

Klauwen gewoon, zelden aan de basis getand (Osphyinae); bij de niet in ons gebied voorkomende

Steno trachelin i tot op de basis in twee even lange-, doch ongelijk dikke deelen gespleten. —
Achterlijf met 5 duidelijke sterniten, bij uitzondering bij het $ nog een 6e sterniet; alle sterniten aan

de zijden, alsook de uitranding aan weerszijden van het eerste sterniet, in den regel scherpkantig en

gerand; bij de Osphyinae (belialvq bij Con opa I p u s) en alle Me la nd r y i 11 i de zijden ongerand.

—

De soorten zijn meestal ecnkleurig zwart of bruin, zelden bout of metallisch; meestal lijn neerliggend-,

zelden dicht óf ruw behaard. — lüj de mannetjes de voortarseu meestal verbreed ; veelal ook een grooter

eindlid der kaaktastcrs. — Zij leven, evenals hare larven, in vermolmd hout, achter schors oi in boom-

zwammcn, sonimiiten aan boomstammen, enkelen o]i bloeiende heesters; de bewegingen zijn uiterst snel,

veelal spartelend."— De larven zijn, volgens Pi-rris, hetzij cylindervormig of aan beide uiteinden iets

versmald, eenigszins lederachtig; met korte sprieten en tasters; de aehterkaken rechthoekig gebogen, met

breede lobben;" de pooten met'stekelige borstelharen bezet, op de onderzijde van het lichaam verborgen;

het laatste segment vrij groot, eenigszins hoornachtig en van twee haken voorzien; dergelijke larven

herinneren in habitus aan die der Trogositidae en treft men o. a. bij Te tra t om a, Hallomeniis,
Xylita, Pliloeotrya cii Serrojialpns aan. In andere gevallen doen de larven iets denken aan die

der Cerara bycidae; het lichaam is alsdan vleezig, week, meer gedrongen, soms naar voren iets ver-

dikt, met wratten of bultjes welke voor de voortbeweging dienen; sprieten en tasters iets langer;

aehterkaken minder geknikt en met smallere lobben; pooten zwakker, de zijden van het lichaam over-

schrijdend; het laatste segment klein, afgerond, vleezig, in den regel onbewapend (behalve bij Z i lo ra).

In liet algemeen zijn de voorkaken meestal aan den top tweetandig; sprieten klein, 4-lcdig; meestal

zonder ocellen, of (o.a. Orchesia) aan weerszijden van den kop met 5 occlleu, van welke 3 grootere

dicht bijeen achter de inplanting der sprieten en 2 verder uiteen staauden ; met 3 thoracaal- en 9 acliter-

lijfsringcii; de anus als naschuiver; met 9 paar stigmata, n.1. het ie paar tusschen pro- en mesothorax,

de 8 overigen aan de zijden der eerste 8 achterlijfsringen. Over het algetneen herinneren de larven ook iets
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nan dit- der Ten eb ri 011 i dac, ilncli lie/.itten eene dunnere, vliezige Iniid. — De liicrbij gevolgde in-

dceliiig is in navolging van C. S<:iiilitz's Mc landr y idae; Naturgescli. d. Ins. Deutsclil. V Band, 2e

lliilltc, 2e Lief. i8y8.

Ovei'x;ic'hl dur Siib -Fa inili o n e 11 Tribus.

1 Voorcoxae door eene voortzetting van het prosternnin i;cscheiden. Klauwen gewoon. Acliterlijr

aan de zijden lijn gerand. 1. Stib-l'am. TETRAT0!\1INAE 2

Voorcoxae tegen elkaar aanstootend, niet door eene prostcrnalc voortzetting gescheiden . . 4

2 Gewriclitsholten der voorcoxae zijwaarts met eene kleine spleet, waardoor de trocliantineii

zichtbaar zijn. Aciuerdijen niet stompen achterrand. Achtercoxae smaller dan het eerste stcrniet

lang, naar "buiten afgcründ-versmald. Achterschcnen zoolang als de dijen, langer dan het ie

tarslid; de eindsporen zeer Uort, aanmerkelijk korter dan de schenen ... I. Tetratomini.

Gewriclitsholten der voorcoxae zijwaarts gesloten. Aciuerdijen met scherpen achterrand ... 3

3 Achtercoxae smaller dan het eerste sterniet lang, naar buiten atgerond-versmald, met eene dwars-

groef. Metasternimi met eene dwarsgroef evenwijdig aan den achterrand. Achterschenen zoo

lang als de dijen, langer dan het ic tarslid; de eindsporen klein, aanmerkelijk korter dan

de schenen II. Eustrophini.

Achtercoxae zoo breed als het eerste sterniet lang, naar buiten brceder; zeer vlak, met het

metastenuim en het achterlijf een effen oppervlak vormend; met eene iijne, schuine lijn.

Metasternum zonder dwarsgroef evenwijdig aan den achterrand. Achterschcnen korter dan de

dijen en dan het ie tarslid, met opvallend lange eindsporen, van welke ten minste de eene

nagenoeg zoo lang of langer is dan de geheele scheen (Fig. 93 II) ... . III. Orchesiini

4 Klauwen gewoon. Achterlijf aan de zijden meestal gerand. II. Sub-Fani. MELANDR.YINAE . 5

Klauwen getand i). Achterlijf meestal aan de zijden (uigerand. III. Sub-Fam. OSPIIYINAE. . 7

5 Basis van het halsscliild vast tegen de basis der dekscliildcn aansluitend, meestal gerand 2).

Middelcoxae gewoonlijk duidelijk van elkaar gescheiden 3). Dekschilden het lichaam meestal

stevig omsluitend 6

Basis van het halsscliild iets opgericht en tamelijk los op de basis der dekschilden liggend,

niet gerand. Middelcoxae, althans in het midden, aaneenstootend. Kop vooruitstekend. Dek-

schilden los het lichaam bedekkend. Gewrichtsholtcu der voorcoxae met eene zijwaartsche

spleet, waardoor de trochantinen zichtbaar zijn. De 5 sterniten nagenoeg even lang. aan de

zijden ongcraud VI. Melandryini.

6 Basis van het halsscliild zoo breed of nagenoeg zoo breed als de dekschilden. Lichaam snial-

cylindervormig, naar achteren meer of minder versmald of toegespitst. Gewrichtsliolten der

voorcoxae zijwaarts meestal gesloten 4). Kop van boven gezien niet, of slechts de schedel

zichtbaar. De sterniten geleidelijk in lengte afnemend, aan de zijden meestal gerand. Dek-

schilden meestal smal-cylindervormig, soms cenigszins vlak gedrukt (Xylita). IV. Dircaeini.

Basis van bet halsscliild smaller dan de dekschilden. Gewriclitsholten der voorcoxae zijwaarts

meestal met eene spleet, waardoor de trochantinen zichtbaar zijn. Kop van boven zichtbaar.

De eerste twee sterniten duidelijk langer dan de laatste drie. Dekschilden elliptisch of lang-

gestrekt en tot aan bet midden met parallele zijden, weinig gewelfd .... V. Hypulini.

7 Sprieten lo-ledig (Fig. 93111). Klauwen aan de basis met een afgeronden tand. Vil. Conopalpini.

Sprieten ii-ledig. Klauwen naar het uiteinde scherp (soms onduidelijk) getand. VIII. Osphyini.

I. Sub-Familie TETRATOMINAE.

I. Tribus T E T R A T o M I N' I.

Bevat slechts het genus i. Tetratoma.

i) Bij liet Nuuvdsclie peiius S tp ii o I ra cli i' 1 u -s Birlh. zijn de klauwen gespleleii.

^t Behalve hij liet {^eiiiis H y ji u l u s.

3) Behulve bij de in liet aaiiprenzend pebie.J \uurkouieiide Hypulua ([uereinus en liet yeuua Ani

4) Behalve bij Xylita eu Serropa 1 p us.
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II. Tribus E i; s T R o p h i N i.

Epistcnicn van Jen mciatliorax van voren met een door ccn naad afgesclitideii drielioeUig

gedeelte. K|n|ilciircii der dekseliildcn nagenoeg tot aan liet uiteinde duidelijk. AelnersehencM
breed, de buitenrand lijn gekorven; met vrij lange eipds|)orcn (Eu.stro|)luisO

Epistcrncn van den metathorax zonder driehoekig gedeelte. Epipleiircn der dckseliilden ver
voor bet uiteinde verdwijnend. Aebterselicnen smal en niet gcliorven, niet zeer kleine eind-

sporen 2. Hallomenus.

III. Tribus O R c H E s I I N I.

Bevat slechts het genus 3. Orchesia.

II. Sub-Familie MELANDRYINAE.

IV. Tribus D i r c a e i N i.

1 De naden tusscbcn bet prosternum en zijne episteruen duidelijk , bij Xylita buprcstoides
bijna onzichtbaar. Het voorlaatste tarslid meer of minder gelobd. Sprieten aanmerkelijk korter
dan liet halve lichaam. Dekschilden dicht verward bestippeld ol' geebagrineerd ;

De naden tiisscben bet prosternum en zijne episteruen nagenoeg geheel ontbrekend. Sprieten
zoo lang als bet halve lichaam. Het voorlaatste tarslid zeer smal en gewoon. Gewrichtslioltcn
der voorcoxae zijwaarts met eene spleet, waardoor de trochantiuen zichtbaar zijn. Deksi.liilden

met stippellijnen. Kaaktasters groot, sterk gezaagd, met groot, breed bijlvormig eindlid.

(Serropalptis.)

2 Gewrichtsbolten der voorcoxae zijwaarts zonder spleet. De naden tusscben het prosternum en
zijne episteruen kantig verbeven. Prosternum vóór de voorcoxae zeer verkort. Kop van
boven meestal geheel door het lialsscbild bedekt (behalve bij Abdera triguttata).
Oogen vlak 3

Gewrichtsholten der voorcoxae zijwaarts met eene spleet, waardoor de trocbantinen zichtbaar
zijn. De naden van bet prosterntuii vlak en duidelijk of bijna onzichtbaar. Prosternum vóór
de voorcoxae weinig of iu 't geheel niet verkort. De schedel, van boven gezien , zichtbaar.

Oogen iets gewelfd. Eindlid der kaaktasters bijl- of mesvormig. Lichaam niet volkomen
cylindervormig, eenigszins vlak gedrukt (Xylita.)

3 Prosternum vóór He voorcoxae uitgehold. Middcicoxae aaneenstaande, langwerpig, naar buiten
tot aan de episteruen van den metathorax reikend. Eindsjioren der middelschenen langer dan
die der achterschenen. Eindlid der kaaktasters driehoekig, zwak bijlvormig. Oogen weinig
breeder dan lang (Anisoxya.)

Prosternum vóór de voorcoxae tusscben de boogkantige naden vlak en nitgerand. Middelcoxae
van elkaar gescheiden, naar buiten niet tot aan de episterncn reikend. Eindsporcn der mid-
delschenen niet langer dan die der acbterscbeneu .... 4

4 Eindlid der kaaktasters klein, driehoekig, zwak bijl- of eivormig. Oogen weinig of niet breeder
dan lang. Schenen dun, met kleine eiudsporen. Voorschenen aan bet uiteinde recht afgesneden,
zoodat de beide eiudsporen naast elkaar staan 4. Abdera,

Eindlid der kaaktasters groot, mesvormig. Oogen groot, tweemaal zoo breed als lang. Schenen
dik en vrij kort, met vrij lange eiudsporen. Voorschenen aan bet uiteinde zijdelings nitge-

rand, zoodat de eene eindspoor liooger staat dan de andere 5

5 Eindlid der kaaktasters breeder dan de beide voorafgaande leedjes. Sprieten niet langer dan
kop en lialsscbild te zamen , bet 3e tot loe lid eenigszins driehoekig. Acbtercoxae volkomen
aaneenstootcnd. Dekschilden zeer dicht bestippeld , eenigszins dvvarsriui|ielig, met gele vlekken.
Achterlijf aau de zijden nagenoeg ongerand (Dircaea.)

Eindlid der kaaktasters zoo breed als de beide voorafgaande leedjes. Sprieten iets- of duidelijk

langer dan kop en lialsscbild te zamen: alle leedjes met parallele zijden en afgeronde hoeken,
dunner dan bij Dircaea. Acbtercoxae weinig of duidelijk van elkaar gescheiden. Dekschilden
minder dicht-, van achteren zelfs spaarzaam bestippeld, niet of slechts een weinig dwars-
rimpelig; bij de Europecscbe soorten eenkleurig bruin of zwart. Achteiiijf aan de zijden

meestal gerand 5. Phloeotrya.

V. Tribus H Y p u L I N !.

Kop vóór de van voren duidelijk uitgerande oogen iets verlengd. Sprieten niet volkomen vrij

ingeplant. Halsscliild iets hartvormig, zoo lang als-, of iets langer dan breed, aan de onge-
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raiidc bnsis smaller dan de dekscliildcn ; de zijden sleelits !»elieel van aelitercn sclierpkanüg
en onduidelijk gerand, iivcrigens stomp en afgerond. Schildje breed. Dekscliilden elliptisch,

dicht, lijn, verward bestippeld. Prnsternnm vói')r de voorcoxae zoo lang als dezen; de naden
tusschen het prosternum en zijne episternen nagenoeg gelieel nitgcwischt. Middclcoxae rond-
achtig, duidelijk van elkaar gescheiden, bij H.qiicrcinns elkaar bijna aanrakend. Bovenzijde
bont gekleurd (Ilypidiis.)

Kop vóór de, bijna niet uitgerande, oogen zeer kort.. Sprieten nagenoeg vrij ingeplant.

Halsschild breedcr dan lang, aan de basis het breedst, de basis gerand; de zijden op de
acIiterheU't scherpkantig. Schildje weinig verbreed. Dekschilden naar achteren niet verbreed;
grol', in rijen en langsstrepen , bestippeld. Prosternnm V('Mjrde voorcoxae iets korter dan dezen;
de naden tiissclicn het prosternum en zijne e|)isterncn zeer duidelijk. Middelcoxae cenigszins

langwerpig, van elkaar gescheiden. Bovenzijde cenkleurig; grof, al'staande behaard . (Zilora.)

VI. Tribus M E L A N D R Y I N I.

Bevat slechts liet genus 6. Melandrya.

III. Sub Familie OSPHYINAE.

Vil. Tribus C ü N o p a L p 1 N 1.

Bevat slechts het genus

Bevat slechts het genus

VIII. Tribus O s p H Y 1 N I.

7. Conopalpus.

(Osphya.)

I. Sub-Familie TETRATOMINAE.

I. Tribus T e T R a T o M i n 1.

1. Tetratoma Fabr. (Fig. 931).

Sprieten w-ledif; , ?iiei groote , scherp afgescheiden
,
^-ledige Icnots ; dicht voor de

oogen ingeplant. Oogen tamelijk uitpuilend , rond of zeer zwak verbreed , aan den voor-
rand met eene kleine, smalle uitranding. Bovenlip van voren recht afgesneden of in
hei midden iets ingedrukt , waardoor zij flauw iiitgerand schijnt. Voorkaken sterk
gekromd , met diep gespleten top. Achterkaken met ttvec aan den top gebaarde lobben ;

de buitenlob hoornachtig, vierhoekig, aan het uiteinde afgerond; de binnenlob korter,
zeer smal , aan het uiteinde gebogen , meer lederachtig. Kaaktasters zeer lang , het eindlid
langwerpig-eirond

., afgeknot. Tong vierhoekig, van voren afgeknot en bewimperd. Lip-
tasters kort; het eindlid dunner en korter dan het naar den top verdikte 2e lid, aan
het uiteinde afgerond. Dekschilden weinig breeder dan het halsschild, verward bestippeld.

Voorco.xae door eene prosternale voortzetting gescheiden ; hare gewrichtsholten zijiuaarts
tnet eene kleine spleet, waardoor de trochantinen zichtbaar zijn. Achtercoxae smaller
dan het eerste stemlet lang, naar buiten afgerond-versmald. Achterdijen met stompen
achterrand. Achterschenen zoo lang als de dijen, met zeer korte eindsporen. Klauiuen
gewoon. Achterlijf met 5 zichtbare sterniten , aan de zijden gerand. — In habitus -wijkt

dit genus af van de overige genera dezer familie , vooral door den korten , eenigszins
gedrongen vorm ; ook zijn de kleuren bont of iets metallisch. — De soorten zijn nacht-
dieren, welke zich in fungi ontwikkelen.

ebied voorkomende T. Baudueri 'werden

2 in Nederland en i in het aant'rcnzcnd

De larve en pop van de niet in ons
;,

door Perris beschreven.

Van de 6 Europeesclic soorten komen
gebied voor.

I Sprietknots meer dan dubbel zoo breed als de luniculus. Halsschild iets voor de basis het breedst,
naar voren sterker dan naar achteren versmald; van voren lijn gerand; de prosternale voort-
zetting niet voorbij de voorcoxae naar achteren uitstekend. Bovenzijde dicht, vrij grof be-
sti|)peld. Pooten en sprietvvortel roodgeel. Dekschilden eenkleurig '

. . ,
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SprictUiiius muiwclijks iwcciiKüil 7.00 breed iils de riiniciüiis. Ilalsscliild uoli naar achteren

duidelijk versmald, van voren niet gerand. De pr.'sternale vourtzetting iets vooibij de voor-

ciixac'naar achteren uitstekend. Bovenzijde onbehaard; verspreid, vrij grof bestippeld
;

in

den regel zwart of bruin, niet roodgeel lialsschild en met 5, meer of minder sainenliangende,

gele vlekken op elk der dekschilden; veelal breiden zich deze vlekken zoozeer nit, dat

van de dcnikere groudkleiir sicclus kleine vlekken overblijven; bij bruine exemplaren steekt

de gele kleur minder sterk af; niet zelden is ook het lialsschild in liet midden of grootendecls

briiiu. Pooten geel. Lengte 2^-3* mm. In boonizwammen , molm van verschillende lool-

hoomen en op stukken hout ''met' fiuigi bedekt. Niet inlandsch. In üelgië bij lïrnssel; ouk

in de Rijnprov (ancora F)

2 liasis van het lialsschild aan weerszijden tlanw uitgebogen. Bovenzijde nauwelijks behaard; kop

zwart: lialsschild, sprietwortel en" pooten roodgeel; dekschilden blauw. Lengte 4—5 mm.

Uit beidienzwamnien. Eenmaal bij Oosterbeek, Ang. In de Rijnprov. bij Aken, Creleld en

Düsseldurf; ook in België. Deze soort herinncn in voorkomen aan C.astroidea polygoni.
j , fungorum 1'.

Basis van liet halsschild nagenoeg recht. Bovenzijde duidelijk behaard, eenkleiirig. Zwari ol

bruin , de dekschilden soms donker geelbnun; met groenachtigen weerschijn. Sprietwortel

en pooten geelbruin. Lengte si

—

4I mm. (lp eikenzwanimen, o.a. van algevnllcn takken.

Zeer zeldzaam: in het llaagsehc bosci'i en bij Loosduinen, Scpt. en Oct. lu België bij Meehelen,

in wilgenniulm =• Desmarestii Latr.

II. Tribus E u s t r o puin 1.

Eustrophus Latreille.

Siprieti-7t korter dan kop en lialsschild te zanien , \\-lcdi}( ; voor de nitrandin^ der

nicr7'ormi,i;e oo,i;en in,!;eplant ^ eenigszins spoclvonnig , met korte, dicht opeen,i^edrongen

leedjes. Voorkaken met .^'•iv/a-A/f;/ top. Achterkaken tweelobbig ; de bitinenloh klein ; de

buitenlob .^root , hoornachti;.( ,
gebaard. Kaaktastcrs vrij lan,i; , smal; het eindlid klein,

nauwelijks brceder dan de vflorafi^aande kedjes , cylindervormi,!^ , met recht afgeknottcn

top. Liptastcrs uiterst klein , met klein eindlul. Tong aan de zijden afgerond, in 7 midden

zeer zivak uitgerand. Lichaam breed en kort, van voren en van achteren afgerond ,
in

habitus aan Der mes les herinnerend. Halsschild halfcirkelrond, met naar achteren

gerichte achterhoeken ; den kop van boven bijna geheel bedekkend; alle randen zeer fijn

'gerand, behalve boven den kop, 7uaar de randing onderbroken is. Schildje zeer klein.

Dekschilden kort en breed, aan de schouders iets smaller dan het halsschild, naar

achteren iets versmald; dicht bestippeld en met rijen van grootere stippels ; de epiplcuren

nagenoeg tol aan het uileinde duidelijk Achterlijf met 5 sterniten Achterco.xae smaller

dan het eerste sterniet lang, naar builen afgcrond-versmald , met eene dwarsgroef.

Metaslerninn met eene dunirsgroef evenwijdig aan den achterrand. Gewrichtsholten der

voorco.wje zijiüaarts gesloten. F.pislerncn van den niclalhora.y van voren met een door

een naad afgescheiden driehoekig gedeelte. Fooien kort : achterdijen met scherpen achter-

rand ; achterschenen zoo lang als de dijen, breed, de buitenrandfjn gekor-oen, met vrij

lange eindsporen : tarsen eenigszins gecomprimeerd, de leed/es naar hel uileinde gelei-

delijk dunner wordend.

De eemge F.uropcesche soori komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Pekzwiirt, bij onuitgekleurde exemplaren bruin; de geheele boven- en onderzijde lijn neer-

liggend, zij'deachtig behaard; de bovenzijde zeer lijn, dicht, rimpelig bestippeld. Lengte

4i— 5è "•"'• I" groote, witte boomzwammen (Polyiiorus) van eiken en wilgen. Niet in-

laiidsch. In Westfalen en bij Bremen (de rmc st o ides F.)

'2. Hallomenus Panz.

.^prielen iels langer dan kop en halsschild te zamcn, dik doch draadvormig, ii-ledig;

voor de uitranding der niervormige oogen ingeplant. Kaaktastcrs als hij Eu s 1 r op hus

,

hel eindlid schuin afgesneden. Liptastcrs zeer klein. Halsschild niet volkomen halfcir-

kelrond , doch iets langer en van voren iets afgeknot ; de basis nagenoeg recht of aan

weerszijden faww uitgerand, aan iveerszijden met een groefje; de schedel van boven
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onbedekt latend. Schildje vrij xi'opt, lüerhocki^. Dekscliilden zoo breed als hel halssehild,

veel meer f^cstrekt dan bij Eiistrophus; dicht bestippeld, zelden met onduidelijke

stippelrijen ; de epipleurcn ver voor het uiteinde verdwijnend. Epistcrncn van den
metathorax zonder drielweki;^ ^s^rdcelte. Achterschenen smal ejt niet ,i;;ekorven , met zeer

kleine eindsporen. Tarscn dun , cylinderrond; klauwen klein
,
^i;ewoon.

De soorten leven met hare larven in of op boomz'coainmen of in Z7cmmmi^ hout.

Zij ontvluchten bij gevaar met snelle , spartelende bewe^in.i^en. — De larve en pop van
II. binotatus zijn door Perris beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen i /// Nederland en i iii liet aangrenzend
gebied voor.

Halsscliild lijn korrelig, ongeveer i^ maal zoo breed als lang, aan alle /ijileii gerand; ilc basis

in liet midden zeer zwak Uihvorniig uitgetrokken; aan weerszijden met een sti|)vorniig groefje,

dat dichter bij de middellijn dan bij den zijrand gelegen is; de acliterlioeken recht, vrij

scherp nangednid. Dckschilden dicht, fijn en eenigszins rnw bestippeld, met zwakke langs-

strepen , waarin zwakke rijen van grootere stippels, ilriiin, geelbruin ot' bruingeel, gewoonlijk
met lichtere schouders; op het midden van het lialsschild met twee dicht aanccnstaande,
groote, brecde, zwarte langsviekken , welke zelden onduidelijk zijn of ontbreken; ook
komen exemplaren voor, liij welke deze donkere vlekken versmolten zijn en het grootste

gedeelte van het halsscliild innemen; onuitgekicurde exemplaren zijn geheel geel. Bovenzijde
lijn zijdcachtig behaard. Lengte 3^—5J mm. In boimizwanimen en achter de schors van zieke

boomen. Een paar malen vliegende in het Haagsche bosch. Mei, Juni; ook bij Utrecht. In

de Rijnprov. bij Düsseldort" . . . (htiraeralis Panz., bipnnctatus Payk.) i. binotatus Quens.

Halsschild matig lijn bestippeld, nagenoeg tweemaal zoo breed als lang, van voren in 't midden
niet gerand; de basis nagenoeg recht, aan weerszijden met een grooter groefje, dat dichter

bij den zijrand dan bij de middellijn gelegen is; de achterhoeken iets afgerond. Dekscliilden

even liin als bij binotatus bcsti]ipeld, met niterst llauwe langsstrepen, docli zonder eenige
aanduiding van stippelrijen. Donkerbruin, slechts aan de basis en langs de schouders der
dekscliilden lichter geelbruin; ofwel licht roodbruin, met een zwart vlekje aan weerszijden
op het halsschild; onuitgekleurdc exemplaren geheel geel. Beharing iets dichter en grover
dan bij binotatus. Lengte 3—3J mm. Op fungi van sparren. Niet inlandscli. Zij zou in

de Rijnprov. bij EIberleld gevangen zijn (fnscus Gylli.) (axillaris Ulig.)

III. Tribus O r. c H E s i i N i.

3. Orchesia Latreille (Fig. 9311).

Sprieten ongeveer zoo lang als kop en halsschild te za/nen , ii-ledig; zelden gelei-

delijk naar het uiteinde 'verbreed , meestal met duidelijke , smalle, 3- of 4-lcdige knots.

Oogen vlak, van achteren met een scherp afgezetten rand, welke in dien van den schedel

overgaaf; van voren uitgerand. Kaaktasters groot ; het eindlid breed en kort-, oflanger
mesvormig ; het 2e en ^e lid sotns gezaagd. Liptasters zeer klein. Halsschild eenigszins

halfcirkclrond of iets kegelvormig ; van voren en van achteren ongcrand , de zijde?i

alleen va?i achteren gerand. Schildje duidelijk , verbreed. Dekschilden zoo breed als het
halsschild , naar achteren toegespitst , smal en gestrekt; de epipleurcn tamelijk ver naar
achteren reikend. Achtercoxae zoo breed als het eerste sterniet lang , naar buiten breeder

;

zeer vlak, met het inetasternum en het achterlijf een effen oppervlak vormend; met
ecne fijne , schuine lijn Metasternum zonder dwarsgroef evenwijdig aan den achterrand.
Poolen lang en slank; dijen breed, met scherpen achterrand; achterschenen korter dan
de dijen en dan het ie tarsltd , met opvallend lange eindsporen. Bij het i de voortarsen
verbreed

De soorten vcrtooncn eenigszins den habitus van Anaspis; zij leven met hare
larven in boomzivammen , doch verlaten dezen spoedig om zich dan veelal op te houden
op dorre takken, onder stukken hout, op boomen en zelfs op kruidachtigeplanten, bij uit-

zondering treft men ze op Spiraeds aan; zij zijn uiterst vlug en maken, evenals de
Mordellidae , spartelende en springende beivegingeu. — De larve van O.micans is

door Waterhouse , IJestwood, Candèze en Schiödte , de pop door Waterhouse, Westwood
en Schiödte; de larve van undulata door Fauvel beschreven.

Van de 15 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 3 in het aangrenzend
gebied voor.
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1 Oogen (j|i den schedel diclic aanecnstaandc , minder dan liall' zoo ver van elkaar als de sprieten. 2

Oogcn (ip den schedel meer dan half zoo ver uiteen staande als de vprictcn. Sprietknots

4-ledig of geleidelijk verdikt 1) (Sub-gen. Clincicara Thonis.) 3

2 Sprietknots 3-ledig. Eindlid der kaaktasters iets korter mcsvormig (Sub-gen. Orchesia i. sp.)

Halsschild ongeveer tweemaal zoo breed als lang, nagenoeg hall'-cirkelrond, met afgeronde

zijden. Acbtertarscn 25 maal zoo lang als de schenen; bet ie lid iets, soms duidelijk langer

dan de scheen; bet voorlaatste voortarsen-lid slechts weinig uitgerand. Donkerbruin, zelden

pekzwart, meestal lichter of donkerder roodbruin, onuiigeklcurd roodgeel; lijn en dicbt

rimpelig bestippeld en zijdeaclitig bebaard; soms het achterlijf, de tasters en pooten geel.

Het t? met duidelijk verbreede voortarsen. Lengte 3*—5 mm. In boomzwammen o. a. van
lieuktn (Polyporus iguiarius). Over bet algemeen weinig aangetrolTeu ; Utrecht, Zutfen,

Oosterbeek, Breda en Maastricht; bij Loosduinen in groot aantal. Mei tot September, uit

de zwammige scbors van een dooden abeel (? picca Herbst) i. mican; Panz.

Sprietknots 4-ledig. Eindlid der kaaktasters iets langer mesvormig (Sub-gen. Orchestera
Guill.). Halsscbiïd ongeveer tweemaal zoo breed als lang, nagenoeg ball'-cirkelrond, met sterk

afgeronde zijden, Achtertarsen 2j maal zoo lang als de schenen; bet ie lid «-einig langer

dan de scheen; bet voorlaatste voortarsen-lid nauwelijks uitgerand. Deze soort gelijkt zeer op
micans en is daarmede veelal verward; behalve de 4-ledige sprietknots zijn de dekschilden

echter iers smaller en het eindlid der kaaktasters iets langer. Pekzwart, bruin of geel; de

tasters en pooten altijd geel. Het ^ met duidelijk verbreede voortarsen. Lengte 4— 5 mm.
Uit boomstammen en dor bout. Niet inlandscb. lüj Hamburg .... (luieipalpis Muls.)

3 De naad der dekschilden slechts van achteren zwak verbeven. Bovenzijde cenkleurig zwartbruin

of bruin , soms wat lichter bruin en dan op de voorzijde van het halsschild en aan de basis

der dekschilden iets lichter gekleurd; fijn neerliggend grauw bebaard. Eindlid der kaaktasters

kort-inesvormig. Halsschild iets langer dan half-cirkelrond; de basis nagenoeg recht, aan

weerszijden met een zeer duidelijken, rondachtigen , vrij die|)en indrid;; lijn en dicht bestip-

peld. Schildje zeer scherp vierlioekig, ongeveer tweemaal zoo breed als lang. Dekschilden

dicht en lijn, iets rimpelig bestipiield. Sprietwortel en pooten geel- of geelbruinacbtig, de

acbterpooten gewoonlijk donkerder. Lengte 3—3J mm. Het ^ met matig verbreede voor-

tarsen. Op eikenhout, aan elzcntakkcn, achter beukenscbors en zelfs op bloeiende S p i ra e a.

Eenmaal bij Venlo, Juli. Ook in Westfalen (sepicola Rosenh.) 2. minor Walker.

De naad der dekscliilden tot nabij de basis duidelijk verbeven. Bovenzijde zwartbruin of bruin,

bij onuilgekleurde exemplaren roodbruin: met geelachtige vlekken en banden op de dekschilden. 4

4 Deksebilden met een roodachtig-gelen dwarsband nabij bet uiteinde en met onderbroken zwarte,

uitgezakte, schuine banden op de grootere, roodacbtig-gele, van achteren uitgezakte voor-

helft. Halsschild onregelmatig roodgeel gevlekt. Halsschild en deksebilden iets breeder dan

bij fasciata. Bij bet ^ de voortarsen zwak verbreed. Lengte 4|—45 mm. In berkenzwammen
en acbier schimmelende scbcirs van vrucbtboomen. Niet inlandscb. In Engeland, Frankrijk

en Duitschland (Nassau); misschien ook in België en in Zidd-Limburg te vinden.

(fasciata Thoms.) (undulata Kr.)

Dekschilden met eene roodachtige vlek nabij het inteinde, een rechte dwarsband in het midden
en een boclitige band aan de basis roodacbtig-geel. Overigens op undulata gelijkend,

doch daarvan nog onderscheiden door smaller halsschild, smallere dekschilden, smallere

s|)rietknots en sterker verbreede voortarsen bij het ^. Lengte 3!— 4?, mm. Uit beukenhout,
dorre takken en boomzwammen. Niet inlandscb. In Westfalen en iiij Hamburg, (fasciata Illig.)

II. Sub-Familie MELANDRYINAE.

IV. Tribus D I R c A E I N I.

Auisoxjii Muls.

A'('/> van boven door het halsschild geheel bedekt. Oogen vlak , van voren met eene

zeer kleine iiitranding. Sprieten draadvornii^ , zoo lan^s; als kop en halsschild te zamen.

Voorkaken met gewonen top Kaaktasters vrij lang en dun: het eindlid dnchoekig',

zwak hijlvormi^i^. Liptasters zeer klein. Halsschild naar voren a/gerond-versmald . van

voren en aan de basis niet gerand. Dekschilden zoo breed als het halsschild, naar achteren

eenigszins versmald, zeer dicht vcnvard bestippeld; de cpipleiiren zeer smal, reeds op de

1) Hij iii<.t iu uab gebied vuurkumeQile auurleii-
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hoogte der achicrcoxac s^chcel verdwijnend, rroslernum vóór de vooreo.xae nagenoeg
geheel ontbrekend en op deze plaats, welke aan weerszijden door een Itoogen kant
begrensd wordt, diep vitgelwld, zoodat de kop door deze uitholling tegen de vooreoxae
kan aangelegd worden. Poolen vrij lang ; de schenen naar verhouding breed , zoo lang
als de dijen

, ?net vrij groote ei?idsporen aan de tniddel- en zeer kleine of ontbrekende
aan de achterschenen. Tarsen dun, langer dan de schenen; het eerste achtertarsen-lid

langer dan de scheen : het voorlaatste lid aan alle tarsen klein , smal, z7L'ak lobvormig
onder het klauwlid uitstekend. Achterlijf aan de zijden gerand. Het 4 met iets verbreeile

voortarsen.

Van de 2 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Lichaam naar vnrcn eii naar aclitureii kcgulvormig; liruiii nlzwartbniin , lie vnor- en adncrraiui
van het halsscliihi veelal lichccr; lliii cii spaarzaam behaard. Malsschild aan de zijden zeer
lijn gerand, soms met een zwakUen, schceven indruk aan weerszijden voorde basis; evenals
de dekschildcn lijn, spaarzaam, cenigszins rimpelig bestippeld. Lengte aj--.; { mm. Ui: droge
takken en vermolmd h(nit. Niet inlandscli. In de Ilijn|irov. bij Gnlik; ook in lielgië (coll.

IFesmael'). üe larve en pop zijn door Perris beschreven, (tennis Rosenh.) (In se n la lllig.)

4. Abdera Steph.

Kop meestal geheel door het halsschihl bedekt en sterk teruggetrokken : bij uitzon-

dering de schedel iets van boven zichtbaar. Oogen hoogstens iets, veelal nauivelijks

breeder dan lang, va/i voren niet uitgerand. Sprieten draadvormig. Eindlid der kaak-
tasters klein, eenigszins mes- of bijlvormig , driehoekig of eivormig. Halsschild ver-

schillend gevormd. Epipleuren der dekschilden smal en naar acliteren verditii/nend.

Prosternum vóór de vooreoxae zeer kort en aan weerszijden door hooge , kantige pro-
sternale naden begrensd, doch niet uitgehold. Schenen smal ; aan het uiteinde recht

afgesneden , daardoor de kleine einddoorneri , ook op de voorschenen , of gelijke hoogte
staande. Tarsen zeer dun. Het J met meer of minder verbreede voortarsen.

De larve en pop van A. flcxuosa zij?! door Perris en Schicidte(?) . die van
triguttata door Xambeu beschreven

Van de 6 Europeesche soorten komen i in Nederland en 3 /// het aangrenzend
gebied voor.

I Het 3e sprietlid minstens tweemaal zoo lang als het 2e; alle leedjes driehoekig. Aan den voorsten
oogrand met eene kleine, duidelijke sprietgroef. Halsschild aan de zijden tot naar voren
geheel ol' nagenoeg geheel duidelijk gerand. Kaaktaster-eindlid eenigszins mesvormig (Sub-gen.
Carida Mnls.) 2

Het 3e sprietlid nauwelijks langer dan het 2e; alle leedjes rondachtig

2 Alleen de eerste twee sterniten aan de zijden gerand. Het 3e sprietlid bijna driemaal zoo lang
als het 2e, duidelijk langer dan het 4e. Halsschild zonder niiddengroef; de voorhoeken zeer
stotnp; de zijden tot geheel naar voren fijn gerand. Het eerste lid der aciuertarscn het
3 van de lengte der scheen. Uovenzijde uiterst fijn gechagrineerd, zonder zichtbare
bestippeling; de beharing stoffijn. Bruin, meestal de voor- en achterrand van het halsschild,

alsook de basis en het uiteinde der dekschilden lichter; veelal zijn de dekschilden cenkleurig
geelbruin ol' elk met een donkeren veeg over het midden. Lengte z\—3J mm. In boom-
zwammen, vooral van elzen en eiken; ook in vermolmd hout en achter dennenschors. Niet
inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefcld en Diisseldorf, ook in OlJenburg; vermoedelijk ook
in België i) (affinis Payk.)

Alle sterniten aan de zijden gerand. Het 3e sprietlid rnim tweemaal zoo lang .als het 2e,
nauwelijks langer dan liet 4e. Halsschild met vlakke middengroef"; de voorhoeken volkomen
afgerond; de zijden in het voorste vijlde gedeelte ongerand. Het eerste lid der achtertarsen
het 5 van de scheen. Bovenzijde fijn, doch duidelijk rimrelig bestippeld; beharing duidelijker
en minder fijn dan bij aftinis. Roodgeel; een brccde dwarsband in het nfidden van het hals-

schild en twee smalle, sterk uitgezakte dwarsbanden op de dekschilden zwart. Lengte 3—3< mm.
In boonizwammcn , vooral van elzen 2), waarin de larven onregelmatige gangen vreten.

1) Een als A. affinis uppi'pt'ven ex, uil di- i-oll, Miifliieti is Anisuxva fus

2) PeJTjs vond 7f in 1* u I \ [t u r ii s ^ml\ oji I' i ii ii s iii u r i t i iii a.
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in welke- zij met hare ponten en klimlnilcjes op den rug zich snel voortbewegen. Niet inlamisch.

In lic Rijnprov. hij Creiekl en Düsseklorr; ook in Westfalen, Oklcnbiirg en vermoedelijk

in iklgiü Ct'lexuosa l'ayU.)

3 Het eindlid der kaaktastcrs zwak hijlvormig. Aan den voorrand der iets gewelfde oogen zonder

sprietgroel'. Halssehild hrecd , den kop niet volkomen bedekkend; de basis iets afgerond;

de zijden naar achteren gerand. Schildje driehoekig, met al'gcrcnuien top. Bovenzijde kort,

neerliggend behaard en bovendien inet verspreide, matig lange, opstaande haren (Sub-gen.

Caridina Seidl.). Bovenzijde bruin; grof, rimpelig bcstippeld; op het achtergedcelte van

den naad en in den regel op de voorlielft van elk der dekschilden eene gele vlek; soms

breidt zich de gele klenr op de dekschilden zoozeer nit, dat slechts eene sciiiellairvlek en

een onderbroken dwarsband donker blijven (ab. c. sciitellaris Mtds.). Lengte 2—3 mm.

Achter schimmelende schors van dennenpalen. Zeer verbreid in de diluviale streken.

I. triguttata Gylh.

liet cindlid der kaaktastcrs eivormig. Aan den voorrand der vlakke oogen met eene kleine,

smalle sprictgroef. Halsschild langwerpig, den kop volkomen bedekkend; de basis nagenoeg

recht, de zijden tot geheel naar voren lijn gerand. Schildje hreed-vierhoekig. Bovenzijde

lijn neerliggend behaard, doch zonder bijgemengde opstaande haren (Snb-gen. Abd e ra i.sp.).

Zwartbruirr of brinn, veel lijner bestippcld da'n trignttata, de voor- en achterrand van

het halsschild breed geel gezoomd; op de dekschilden twee tamelijk breede dwarsbanden

geel; de beharing is op den donkeren grond donker, op den gelen geel. Lengte 2.1—3* mm.

Op droog eikenhout. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Gulik; ook in België (coll. //'«.twöf/).

(H u a dri fase iata Steph.)

Dirt'aea Fabr.

Spriflai nift hnt.trer dan kop en ItalsschiU te zamen ; de middelste leedjes drie-

hoekig. Oogen ,L;!-oot, twee/naai zoo breed als tang, volkomen idak , in het halsschild

tenigtrekhaar ; daarvóór eene zwakke, tot aan de basis der voorkaken doorloopende

sprietgroef. Voorkaken aan den top zwak tweepuntig. Kaaktasters niet zeer lan,i;
.
het

2e en ^e lid driehoekig, doch smaller dan het matig breed , mesvormig eindlid. Lip-

tasters zeer klein , het cindlid kegelvormig. Halsschild naar voren afgerond-versmald

;

van voren iets over den kop uitgetrokken; de basis nagenoeg recht , ongerand; de zijden

geheel of grootendeels gerand. Dekschilden zoo breed als de basis van het halsschild,

7iaar achteren iets versmald; zeer dicht, eenigszins dwarsrimpelig bestippeld ; de epi-

pleuren smal , op de hoogte van het 4e stemlet verdtuijnend Prosternum vóór de voor-

coxae uiterst kort. Voorco.xae zeer groot, bijna kogelvormig. Poolen kort ; de schenen

dik en vrij kort, met twee vrij lange eindsporen ; de voorschenen aan het uiteinde

zijdelings nitgcrand , zoodat de eene cindspoor hoo.i^er staat dan de andere. Tarscn langer

dan de schenen, de voorlarsen bij het S verbreed; het voorlaatste lid bij het $ aan alle

tarsen duidelijk lobvormig en aan de voortarsen ook uitgcrand , doch niet tweelobbig

,

hij het S daarentegen is het aan de achtertarsen nau-ioelijks lobvormig, zeer klein en

aan de voortarsen duidelijk tweelobbig. Achterlijf aan de zijden nagenoeg ongerand,

met 5 sterniten ; bij het $ nog een smal 6e stemlet, dat in drie scherpe punten uitloopt.

Fan de 2 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

De zijden van het halsschild van voren niet gerand. Zwartbniin, de dekschilden elk met twee

onregelmatig-rondachtigc, gele dwarsvlekken ; lijn zijdcachtig, op den donkeren grond zwart-,

op d'e gele vlekken geel behaard. Bij het $ de voortarsen sterk verbreed; het anale sterniet

breed en vlak nitgerand. Lengte 8-^— 9i mm. De larve, welke in wilgenhout leeft, werd

door Penis \^ beschreven. Niet inlandsch. In Westfalen bij Paderborn, in een ouden beid;en-

stronk Cq»:i''"g"t"" Dl\i., nee F.; quadrisignata Muls.) (australis Fairm.)

5. Phloeotrya Steph.

Bit genus is zeer verivant aan Dircaea, doch zijn hier de kaaktastcrs duide-

lijker gezaagd en is het 2C en 3c lid breeder en scherper driehoekig, het eindlid daar-

entegen smaller mesvormig en niet breeder dan het 2e en y. Sprieten iets of duidelijk

)) f',Tr,« l,,silir.'i-r di- larvr als di,- van .) u a d r i Rii l la I a I'.. «.'Ik.' miüii allen njl Nü..rJ-()o>l.lijk F,mu|,a Lekend
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langer dan kop en lialsschild ie zamrn , dunner dan bij Dircaca. Ook zijn de dek-

schilden veel tninder dicht, van achteren zelfs spaarzaam l>esti/>/>eld , zonder dicars-

rimpels. Achtercoxae 7veinig of duidelijk van elkaar gescheiden. Schenen mei kortere

eindsporen. Bij de in ons gebied voorkomende soorten zijn de zijden van het luïlsschild

naar voren doorloopend gerand ; ook is hei achterlijf aan de zijden gerand en vertoonen

de sternHen bij het i in 't oog vallende kenmerken. Bij het S het anale sicmiei smal,
doch diep uiigerand.

De larve en pop van P. Van do u e r i zijn door Perris beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen i in Nederland en i /;/ het aangrenzend
gebied 7'oor.

Halsschild ongeveer zoo hng als breed, naar vnren niccr versmald dan bij Vaudoneri, zeer
diclit en weinig grol' bcstippeld , de stippels duidelijk, niet incenvloeiend, doch eenigszins
dwarsrinipelig toeschijnend. Dckschilden naar aciucren versmald en elk afzonderlijk afgerond;
dicht, tamelijk fijn en eenigszins d\varsrin]|ielig naar liet niteirde spaarzamer en fijner bcstippeld.
Sprieten zeer weinig langer dan kop en halsschild te zamen; het 2e lid slechts weinig korter
dan het 3e; het 7e tot toe bij het ^ slechts weinig langer dan breed. Eindlid der kaakiasters
in beide seksen tweemaal zoo lang als breed, korter dan bij Va ud o 11 eri (vooral bij liet (?),
recht, met stomp-afgeronden top. Voortzetting van het eerste stcrniet tussclien de achtercoxae
met zeer smal uitgetrokken, door een fijnen rand begrensden, top. Bij het J' het 2e tot 4e
sterniet met een vlakken , dof gecli.ngrineerden dwarsindruk en sterk verbrcede voortarscn.
Zwartbruin; lijn, brninachtig, zijdeglanzig behaard; de dekschilden soms op de voorhelfi iets

lichter-, onuitgeklcurde exemplaren geheel roodbruin gekleurd. Lengte 6—8^ mm. In rottende
bcukenstronken , dor hout van eiken en hazelaars en achter schors van rottend paalwerk.
Niet inlandsch. Bij Oldcnburg en 13armen (rufipes Gylh.)

Halsschild iets breeder dan lang, naar voren minder versmald, met sterk afgeronde zijden;
zeer dicht, ruw korrelig, gedeeltelijk in de breedte incenvloeiend bestippeld; aan weerszijden
van de basis met een duidelijken, scheeven indruk. Dekschilden meer met parallele zijden,
aan bet uiteinde te zamen afgerond-versmald, met nauwelijks afgeronden naadhoek; aan de
basis ruw, dichter en lijner dan het halsschild bcstipiield; naar achteren de bestippeling veel
spaarzamer en fijner. Sprieten iets langer dan bij rufipes, bij het g duidelijk langer dan
kop en halsschild te zamen; het 2e lid veel korter dan het 3e. Eindlid der kaaktasters bij

liet (?' 3 tot 4 maal zoo lang als breed, sabelvorinig gebogen en toegespitst. Voortzetting
van het eerste sterniet tusschcn de achtercoxae smal driehoekig, zonder gerandeu top. Bij

bet g het 2e tot 4e sterniet aan weerszijden met een zeer oppervlakkigen , dolTen indruk",
welke beiden zich in het midden voortzetten in vlakke, naar achteren gerichte verdikkingen;
bovendien zijn de voortarsen verbreed. Licliter of donkerder kastanjebruin. Lengte 7— 1 1 mm.
In vermolmd hout van eiken, Castanea vesca en Juglans; ook achter schors van oude
])alen. Eenmaal in Drenthe bij Zweeloo, achter eikenschors, Aug. In de Rijnpniv. bii Düs-
seldorf; ook in Westfalen (ruiipes Steph., Stephensii du Val) '1. Vaudoueri Muls.

Xylita Payk.

Bit genus is naverivanl aan Phloeotrya, doch onderscheidt zich vooral doordat
de geicrichtsholten der voorcoxae zijwaarts van eene spleet voorzien zijn , waardoor de
trochantinen in 't oog vallen ; ook zijn de naden tusschen het proster'num en zijne epi-

slernen vlak en duidelijk of bijna onzichtbaar ; het prosiernutn vóór de voorcoxae is

weinig of in 'tgeheel niet verkort; de schedel, van boven gezien, zichtbaar; oogen iets

gewelfd. Eindlid der tamelijk kleine kaaktasters bijl- of mesvormig, bij het i iets

grooter dan bij het %. Liptasters zeer klein , met kogelvormig eindlid. Halsschild heizij
nagenoeg vierhoekig, naar voren meer dan naar achteren versmald, of wel naar voren
sterk afgerond-versmald; de basis nagenoeg recht, fijn gerand ; de zijden tot geheel
naar voren gerand. Schildje breed-vierhoekig. Lichaam niet volkomen cylindervörmig

,

eenigszins vlak gedrukt.

Van de 3 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Bruin, de dekschilden meestal naar achteren en ook langs de zijden iets lichter; lijn zijdeglanzig
behaard. Eindlid der kaaktasters vrij kort, eenigszins bijlvormig. Halsschild iets breeder dan
lang, naar voren duidelijk afgerond-versmald, meer kegelvormig dan vierhoekig; dicht en
grof bestipiield. Dekschilden spaarzamer en lijner dan het halsschild, doch iets korrelig en
dwarsrimpelig bcstippeld. Prosternuni vóór de groote voorcoxae veel korter dan dezen. Bij
het $ de voortarsen zwak verbreed. Lengte 7—9 inni. In vermolmde sparren en in rottend
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Ik. ut. Niet inbndsrli. In lie Riinprov. bij Aken cii Dlisseldorf; ook in Westfalcn en Olden-

hiirt». De larve is bcsclu-even door Erkhsmi, de gebeele oiitwikkelingsgescbiedenis door

pen-is (laevigatiis 1'anz., III.; disculor F.) (b tipre s to id c s l'ayk.)

Serropalpus Helleniiis.

S/rif/cn bij het $ zoo lan;^ als-, bij het ? sleclits icciiiii; korter dan het halve

lichaam, dun, de afzotiderlijkc leedjes , behalve het tweede, meer dan tweemaal zoo

lani^ als breed. Oogcn groot, sterk verbreed, vlak; van voren ztvak uitgerand. Bovenlip

tamelijk klein. Bovenkaken kort-driehoekig , met gnvonen top. Achterkaken ticeelohbig.

Kaaktasters zeer lang, sterk gezaagd; het eerste lid klein en smal ; het 2e groot, drie-

hoekig; het 3£.' zeer kort, zoo breed als het 2e, met haakvormig uitgetrokken hoek ; het

eindlid groot, sterk breed-bijlvormig , zoo lang als de voorafgaande twee leedjes te

zamen 'en met den spits uitgetrokken basaalhoek tegen den uitgetrokken hoek van het

y lid aanliggend Liptasters zeer klein , het eindlid kegelvormig. Halsschild ongeveer

zoo lang als breed, naar voren afgerond-versmald , de basis recht en gerand, de zijden

van af de achterhoeken tot voorbij het midden fijn gerand. Schildje groot ,
vierhoekig.

Dekschilden nauwelijks breeder dan het halsschild, smal , langgestrekt , naar achteren

geleidelijk versmald, met stippellijnen. Voorcoxae zeer groot, eenigszins kegelvormig

,

''aa?ieenstootend ; gewrichtsholten 7net eene kleine spleet, waardoor de trochantinen dui-

delijk zichtbaar zijn. De prosternale 71aden tusschen het prosternum en de episternen

zijn nagenoeg verdwenen. Poolen lang en dun ; de schenen met twee matig groote eind-

sporen) de tarsen langer dan de schenen, het voorlaatste lid zeer smal en gewoon. Achterlijf

aan de zijden duidelijk gerand; bij hef $ achter het ^e sterniet veelal nog een duidelijk be.

Bij het S de voortarsen , alsook de kaaktasters , breeder dan bij het %. — De levenswijze

van S. barbatus werd door Erné en Wachtl , de larve en pop door Assmuss en Wachtl

beschreven.

De eenige Europeesche soort werd ook in het aangrenzend gebied waargenomen

Donkerbruin, zeer Tijn rimpelig bestippeld en kort, niet geheel neerliggend, doch als gescboren,

lijn, bruin bebaard; sprieten, pooten , rannddeelen en gedeeltelijk de onderzijde roodbruin.

Dckscbilden met oppervlakkige stipiiellijnen. Lichaam zeer lang en smal. Lengte 12— irtinm.

De larve in verscliillend naaldhoiit, vooral van Abies pectinata; de kever werd soms

•s avonds om bc: licht vliegende gevangen en zoodoende ook in Elberleld en Witten a.d.

Rnhr in het water der gasometerliassins waargenomen. Zij maakt spartelende bewegingen.

Niet iiilandsch . . .
.' (striatus llelienius) (barbatus Schall.)

V. Tribus 11 Y v 11 i, i N i.

Hypulus Payk.

Sprieten niet volkomen vrij ingeplant, ii-ledig, dik, met korte leedjes, ongeveer

zoo lang als het halve lichaam; het 2e lid kort. Kop van boven zichtbaar. Chpeus door

eene zeer fijne lijn van het voorhoofd gescheiden. Oogcn van voren duidelijk uitgerand.

Voorkaken met zwak gespleten top. Kaaktasters matig lang; het eindlid breed-mesvor-

mig, nagenoeg bijlvormig. Tong van voren vliezig, afgerond. Eindlid der liptasters

eivormig, toegespitst. Halsschild iets hartvormig, zoo lang als- of iets langer dan breed,

aan de basis smaller dan de dekschilden, vast tegen de basis der dekschilden aansluitend

;

de basis o?igcrand , aan 7veerszijden met eene diepe groef ; de zijden slechts geheel van

achteren scherpkanfig en onduidelijk gerand, overigens stomp en afgerond. Schildje

breed. Dekschilden elliptisch, weinig gewelfd; dicht, fijn, verward bestippeld; de epi-

pleuren smal , op de hoogte van het tweede stemlet geheel verdwijnend. De naden

tusschen het prosternum en zijne episternen nagenoeg geheel uitgewischt. Gewrichtsholten

der voorco.xae zijwaarts meestal met eene spleet , tvaardoor de trochantinen zichtbaar zijn.

Middelco.xae rondachtig, duidelijk van elkaar gescheiden, bij H quercinus elkaar

bijna aanrakend. De eerste twee sterniten duidelijk langer dan de laatste drie. Bij het

S de voortarsen iets verbreed , soms met iets langere sprieten en iets langer eindlid der



LXIII. Melandryidae. — Hypulus. — Zilora. — 6. Melandrya. 289

kaaktasiers. Het zijn bont gekleurde kevertjes , welke zich iiit rottend hout ontwikkelen.

De larve en pop 7'an JI. bifasciatus zijn door Lctzner en IJeegcr ^ de larve door

Schiödte ; de larve van qu er

c

inu s door Roscnliauer beschrevej!.

De 2 Europeesche soorten komen ook in het aangrenzend ,^ebied voor.

MiddclcDxac elkaar nagenoeg aanrakende, llalsseliild van voren niet verbreed, van aelitcrcn

niet versmald, overal smaller dan de dekseliilden; de basis vlak, met cene grootc groei' in

de acliterhoeken ; zwartbruin, aan voor- en achterrand smal roodbruinachtig. Dckschildcn

met verheven naad; roodachtig-geelbrnin ; eene driehoekige scntellairvlek, cene daarmede
samenhangende vlek op de voorhclf't, een brccde dwarsband op de achterhell'c, welke aan

den naad verder naar voren gericht is en gewoonlijk eene gemeenschappelijke vlek aan het

uiteinde zwart; de roode gedeelten zijn geelglanzig-, de donkere zwart behaard. Sprieten en

pooten roodachtig. Lengte 4—6 mm. In rottend eikenhout. Niet inlandsch. In de Rijnprov.

bij Aken en Düsseldorf, ook in U'estfalen bij Dortmund (qiiercinns Onens.)

Middelcoxae duidelijk van elkaar gescheiden. Halsschild ccnigszins hartvormig, van voren

algerond-verbreed, ongeveer zoo breed als de dckschilden, naar achteren versmald; de basis

gewelfd, met een kleiner rond grocfje in de achterlioeken ; rood; van voren met eene donkere

vlek. Dekschilden zonder verheven naad, rood; een gemeenschappelijke dwarsband achter

het midden, alsmede het uiteinde zwart; veelal nog cene donkere vlek in het midden vóór
den dwarsband; de roode gedeelten eenigszins vlekkig gecigrauw behaard. Lengte 5—6J mm.
In droog, rottend hout van eiken, beuken, wilgen, elzen, iepen en iiopulieren. Niet inlandsch.

Bij Hamburg (b i fascia t u s F.)

Zilora Mulsant.

Kop vi'i'ir de , bijna niet nit,i;erande , vrij sterk gewelfde , oogen zeer kort. Sprieten

nagenoeg vrij ingeplant, dik, met korte leedjes, in beide seksen ongeveer zoo lang als

kop en halsschild te zamen. Voorkaken zeer plomp ; met broeden, twee-deeligcn top. Kaak-
tasters matig lang, het ei?idlid brecd-?nesvormig , nagenoeg bijlvormig. Liptasters zeer

klein. Halsschild broeder dan lang, aan de basis hef breedst ; tot aan het midden niet

7<ers7nald en schcrpkantig , daarop naar voren afgerond-versmald ; de basis tamelijk

recht of afgerond en fijn gerand ; aan weerszijdeti van de basis met een indruk. Schildje

vrij groot, weinig verbreed. Dckschilden aan de basis duidelijk broeder dan het hals-

schild; naar achteren eerst met parallele zijden , daarop afgerond-versmald; met grove
stippelrijen; de epipleuren smal, op de hoogte van het T,e of j^e sterniet verd'wijnend.

Prosternum vóór de voorco.xae iets korter dan dezen ; de tuiden tusschen het prosternum
en zijne episternen zeer duidelijk. Middelcoxae eenigszins langwerpig , door eene smalle

-voortzetting van het mesosternum van elkaar geschelde?!. Bovenzijde eenkleurig z'wart of
bruin, sotns met geringen bronsglans ; grof, afstaande behaard.

Fan de 3 Europeesche soorten komt i in het aangrejizend gebied voor.

Geheel zwart; soms de randen van het lialsschild en de zijden der dekschilden roodbruin, of
wel de geheele bovenzijde meer bruin; de beharing zwart tot bruin, dicht, hall-opstaande,

als geschoren, daartusschen met regelmatig geplaatste, spaarzame, loodrechte haren gemengd.
Halsschild spaarzaam, tamelijk grof bestippeld; met groote, weinig scherp begrensde groeven
aan de basis. Dekschilden zeer grof-, naar achteren fijner-, overal in rijen en hier en daar

in iets verdiepte langsstrepen bestippeld. Lengte 4J—9 mm. De larve in vermolmde sparren;

ook achter de schors van dennenpalen. Niet inlandsch. In Westfalen bij Paderborn, in het

voorjaar in eene eiken-allee geklopt. Ik zag exemplaren uit het Weencr Hofmuseum.
(ferruginea Muls.) (sericea St.)

VI. Tribus M E L A N D R V I N I.

6. Melandrya Fabr.

Sprieten dicht vóór de oogen op den iets opgcricliten zijrand van den kop ingeplant

;

ongeveer zoo lang als kop en halsschild te zamen , bij het S iets langer dan bij het $ ;

vrij dik, snoervormig ; de lecdjes weinig langer dan, breed. Kop vooruitstekend ; de

'5»
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clypeus door eeiie lijn of een diepen indruk van het voorhoofd gescheiden. Oogen aan

den voorrand zeer famv uitgerand, vlak gc7i'elfd. Bovenlip klein; aan eenc breede

,

glanzige, verbindings-huid van den clypeus gehecht. Voorkaken kort en dik, sterk gekromd

;

de top in tivec landen gespleten, de onderste tand iets korter en minder duidelijk dan

de bovenste. Achterkaken met twee zeer korte lobben. Kaaktasters lang., ongeveer zoo

lang als de kop; het 2e lid groot, driehoekig en naar het uiteinde verbreed: het ^e

kleiner en gewoonlijk sfnaller ; het eindlid groot , mesvormig met stompen top , in de lengte

breed gegroefd. Liptasters veel kleiner, nauwelijks langer dan het eerste kaaktaster-lid

;

het eindlid weinig verbreed, driehoekig, aan den top afi^cknot en iets uitgehold. Tong

uitgerand. Lichaam langwerpig. Halsschild aan de basis het breedst , naar voren sterk

versmald, oneffen, de basis iets opgericht en tamelijk los op de basis der deksckilden

liggend, niet gerand; de zijden alleen op de achterhelft scherpkantig. Deksckilden los

het lichaam bedekkend; hetzij naar achteren verbreed of met parallele zijden ; dicht,

verward bestippeld en met langsribben en la?igsgroeven. Gewrichtsholten der voorcoxae

met eene zijwaartsche spleet, waardoor de trochantinen zichtbaar zijn. Middelco.xae

,

althans in het midden , aaneenstootend. De 5 sterniten nagenoeg even lang , aan de zijden
'

ongerand. Poolen vrij lang, de schenen met ttvee korte eindsporen. Tarsen zoo lang als

de schenen ; het voorlaatste lid niet breeder dan het voorafgaande , op de bovenzijde ?net

eene groef , waarin het klamalid ingeplant is. Klauwen gewoon. Bij het 1 is het eindlid

der kaaktasters gewoonlijk langer en reikt de langsgroef dichter bij de basis ; ook is

het anale stemlet korter en breeder; veelal zijn de toppem^an een diep gespleten de sterniet

zichtbaar en eindelijk zijn de voortarsen duidelijk verbreed.

De soorten , ivclke eenkleurig zwart of blauivzwart zijn , ontwikkelen zich uit het

hout van verschillende Iwomsoorten , waartegen zij snel rondloopen ; ook vliegen zij veelal

rond. - De larve van M. caraboides tverd beschreven door Westwood , Erichson,

Perris en Schiodte , de pop door Perris , SchiOdte en Beling.

Van de 3 Europcesche soorten komen i in Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Dekschildeii naar aclitercn duidelijk verbreed en vkikker, tiissLiien liet midden en de basis

mee een indruk; elk met 10 langsgroeven en ribben -

Dekschilden naar aclucren weinig of niet verbreed, van voren nagenoeg niet ingedrukt; elk

met 4 diepe langsgroeven, welke nabij de basis verdwijnen. Halsschild naar voren sterk

versmald, met eene ondiepe middengroef en aan weerszijden van de basis met een langwer-

pigen indruk, waarin eene verdiepte streep. Gebeel zwart, glanzig; de beharing zwart, half

neerliggend; tasters, sprieten en pooten rood of roodgeel, soms donkerder gekleurd. Lengte
gi_[0> mm. In vermolmde wilgen en op naaldboomen. Niet inlandscb. In Westfalen Inj

Dortnnmd; ook in België (Havicornis Dfts., rufibarbis Seidl.) (liarbata F.)

2 Halsschild met eene middengroef en aan weerszijden met een langen, brccden indruk, welke

van de basis tot over het midden reikt. Dekschilden op de voorhelft duidelijk ingedrukt;

van de 10 smalle langsribben de 5 afwisselenden meer verheven en op de voorlielft verdwij-

nend, de 5 overigen nauwelijks aangeduid. Diep zwart; zeer lijn, neerliggend behaard, de

haartjes op de langsribben zilvergrauw glanzig; sprieten en pooten zwart; het eindlid der

sprieten en dat der tarsen, soms ook de tasters roodgeel. Lengte 10— 15 mm. Uit oude

wortels van beuken, eiken, hazelaars en elzen. Niet inlandscb. In Engeland, Noord-Duitsch-

land, Denemarken en hij Parijs (cannliculata F.) (dubia Schaller)

Halsschild zonder middengroef, hoogstens over het inidden iets vlak gedrukt; met een korten

,

rondachtigen indruk aan weerszijden van de basis. Dekschilden op de voorhelft zwakker

ingedrukt; met duidelijker, nagenoeg tot aan de basis doorloopende langsstrepen en gelijk-

matige langsribben. Zwart, dekschilden zwartblauw of iets groenacluig-zwart; fijn, half neer-

liggend, grauwzwart behaard; de tasters, bet eindlid der sprieten en de laatste twee tarsleedjes

roodgeel. Bij een niet geheel uitgekleurd exemplaar uit Walcourt C^'^lgi»-') zijn het halsschild,

de randen en de naad der dekscMiilden, de sprieten en dijen roodachtig, de schenen roodgeel.

Lengte 9—15 mm. De larve leeft in dood hout en oude wortels van eiken, beuken en elzen.

Verbreid, doch over het algemeen vrij zeldzaam; soms in aantal op geveld beukenhout.^

I. caraboides L.
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III. Sub-Familie OSPHYINAE.

VII. Tribus C o N o i> A L i> I N I.

7. Conopalpus GyUi.

Spriet01 io-/tv//>, hij het % kurter-, bij het i hw^j^er dan het halve tiehaajn ; draad-

vormig; alle leedjes . behalve het ie of ze en 3?, lang-gestrekt [Fig. i.)^Fin. Kop

loodrecht neergebogen , achter de oogen plotseling versmald; clypeus zeer kort , door eene

smalle groef van het voorhoofd gescheiden. Oogen zeer groot en vooral bij het $ sterk

gewelfd, niervormig; evenals de kop afstaande behaard. Voorkaken aan het uiteinde

duidelijk gespleten. Kaaktasters lang en dik; het eindlid lang-}nesvor)?iig , tnet de zeer

verkorte binnenzijde zoo dicht tegen het even zoo breede uiteinde van het voorafgaande

lid aanliggend, dat men allicht de verkorte binnenzijde voor de breede basis zou aanzien

en het geheele eindlid alsdan als lang-kegelvortnig beschouwen. Lipiasters met een groot

,

zeer breed bijl- of eenigszins halvcmaan-vormig eindlid. Halsschild duidelijk smaller dan

de dckschilden , zeer kort , naar voren versmald en afgerond ; de zijden sterk afgerond,

scherpkantig en duidelijk gerand; de basis aan weerszijden uitgebogen en duidelijk

gerand; de voorzijde niet gerand. Dekschilden met parallele zijden , aan het uiteinde

elk afzonderlijk afgerond; de epipleuren zeer smal, ver voor het uiteinde verdwijnend.

Prosternum vóór de groote , kegelvurtnige voorcoxae zeer verkort, zoodat de kop tegen

de voorcoxae kan aangelegd worden ; de gewrichtsgroeven der voorco.xae zijwaarts met

eene spleet, waardoor de trochantinen zichtbaar zijn. Klauwen opvallend klein, aan de

basis met een afgeronden tand. Achterlijf aan de zijden Jijn gerand. — De larve van

C. testaceus is door Erné en Schiodte , de pop door Schiijdte beschreven.

Van de 2 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Het 3C sprk-tlici tweemaal zoo lang als het 2e. Halsschild tweemaal zoo breed als lang,

eenigszins half-cirkelvormig, van voren iets aFgeknoc. Dckschilden matig dicht , tamelijk grof

bestippeld. Geheel roodgeel, slechts de sprieten van af het 4c lid en de oogen zwart; dui-

delijk en vrij grof, geel bebaard. Bij var. 'flavicolli.t Gylh. Ql'igorsii Steph.) het geheele

lichaam zwart; slechts bet halsschild op boven- en onderzijde, de sprietwortel, de nionddeelen

en de pooten geel; de beharing op het halsschild geel, overigens grijsbruin. Lengte 5.!—7 mm.

De larve vooral in dood eikenhout. Zeer zeldzaam; het type in bet Haagsche boscb
,
^lei—

Juli, uit afgevallen eikentakkcn gekweekt, ook eenmaal in een spinneweb; ook bij Nijkcrk

èn Denckamp (Overijssel). In België bij Tervucren , in Westfalen bij Munster en Dortniund,

in de R-ijnprov. bij Gulik i- testaceus Oliv.

Vlll. Tribus O s p 11 Y 1 N i.

Osphya Illiger.

(Notbus Oliv.)

Sprieten in de uitranding der groote, sterk gewelfde ,niervormige oogen ingeplant

;

w-ledig, draadvormig , dun, bij het S ongeveer zoo lang als het halve lichaam, bij het

% iets korter ; alle leedjes even lang, slechts het 2e verkort en het eerste eenigszins

knotsvormig verdikt. Kop sterk afwaarts gebogen en iets naar onderen gericht. Clypeus

kort en breed, van hei voorhoofd zwak afgescheiden. Bovenlip groot. Voorkaken met

diep gespleten top. Achierkaken met twee korte, smalle, eenigszins vliezige lobben.

Kaaktasters lang, bij het $ iets grooter dan bij het J, het y lid driehoekig ; het eindlid

lang, mesvormig. Lipiasters kleiner, alleen het eindlid groot , breed-bijlvormig. Tong

vliezig, diep uitgerand. Halsschild ongeveer zoo breed als de dekschilden , met breed

afgeronde zijden en hoeken. Dekschilden tamelijk gestrekt ; bij het ^ met z'wak afgeronde,

bij het <? met meer rechte zijden; elk afzonderlijk afgerond, zeer dicht verward-^
en

grover dan het halsschild bestippeld ; de epipleuren zeer smal, ver voor het uiteinde

verdwijnend. Prosternum voor de groote, kegelvormige voorco.xae zeer verkort, zoodat
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de kop Ic.^ai de aa>iee>!s/aaitde voorcoxac han aangelegd -worden ; de gnvrkhlsholten

der voorcoxae zijwaarts met cene groote spleet, waardoor de groote trochantinen zichtbaar

zijn. Pootcn vrij lang; de dijen de zijden van het lichaam overschrijdend ; de schenen

met twee zeer korte, gelijke eindsporen; tarsen plomp, het voorlaatste lid zeer breed,

op de bovenzijde met eenc uitholling waarin het klajiwlid staat ingepla?tt; de vooraf-

gaande leedjes driehoekig, slechts 'het eerste lid smal en, vooral aan de achterschenen,

verlengd. Klauwen tamelijk klein; aan de binnenzijde met een groeten, duidelijk

afstaanden, driehoekigen-,' aan de buitenzijde met een spitsen, dicht aanliggendentand,

welke vooral bij het % en aan de achtcrtarscn bij het S minder duidelijk is. Achterlijf

in beide seksen met 5 nagenoeg even lange sterniten, van ivelke het laatste bij het ?

eenigszins half-cirkelvormig , bij het i duidelijk langer uitgetrokken is. — De soorten

van dit genus leven over dag óp bloeiende heesters.

Van de 4 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied -•oor.

Bovenzijde fijn, neerliggend behaard. Halssehild duidelijk lircedcr dan lang, lijn en dicht

bestippeld, de basis lijn en onduidelijk gerand. Het 5 gewoonlijk eenklcurig geel, slcclits de

schedel, twee groute langsvlekken op het halsschild, vier stippen of vlekken aan de basis

der dckschilden en het uiteinde zwart; de zwarte vlekken op het halsseliild, aan de basis

der deksL-hilden en op het uiteinde der dijen verdwijnen soms geheel i); bij eenc var. $

obscuripaiins Pic zijn de dckschilden, behalve een smalle zoom aan den zijrand, geheel

zwart. Het <J is geheel zwart en alleen de bovenlip geel; meestal vertoont zich de

gele kleur ook aan de zijden, zeldzamer ook op de middellijn van het halsschild en als een

smalle zoom aan de zijden der dekschilden; zelden breidt zij zich ook uit op de pooten en

het anale sterniet a)- De grauwe beharing der dekschilden bij het $ i^ daardoor opvallend,

dat zij zoowel het uiteinde alsook ccne langsstrecp evenwijdig aan den zijrand vrij laat,

zoodat deze gedeelten tegenover de grauw beliaarden zwart afsteken. Bij var. ,? c/rtr/Zicf Oliv.

zijn de achterdijen verdikt en gekromd; de achtcrcoxae en achtcrsclienen liakig uitgetrokken.

Lengte 6—10 mm. 0|i bloeienden meidoorn en tusschen gras. Niet inlandsch. In de Rijnprov.

in het Ahrdal; in Denemarken op klimop (praeusta Oliv.) (bipnnctata F.)

LXIV. Familie MORDELLIDAE (Fig. 94).

De Mordellidae vormen eenc familie, welke door de Scraptiinae naverwant is aan de

Melandryidae. Het zijn grootendeels kleine insecten met stevig huidskelet, meestal donker doch

ook wel geelachtig of bont gekleurd en eenigszins

zijdeachtig behaard. — Kop kort, in de rust vertikaal

staande, tegen de voorcoxac aangedrukt, doch nimmer

(wel de korte, dunne halsverbinding) in het halsschild

opgenomen; de schedel eenigszins bultig opgericht of

meer of minder gewelfd. — Oogen groot, ovaal,

vlak. — Sprieten" ii-ledig, dr.aad- of snoervormig,

niet zelden naar binnen iets gezaagd of naar bet

uiteinde geleidelijk verdikt; vi'iór de oogen vrij inge-

plant. — Bovenlip duidelijk. Voorkaken kort , aan de

binnenzijde met een vliezigen zoom. Acluerkakcn met

twee meer of minder bewimperde, niet aan de basis

vergroeide, vliezige lobben. Kaaktasters 4-ledig, het

eindlid bijl- of eenigszins knotsvormig. Li|)tasters

j-lcilig. — Halsschild zoo breed als- of brecder dan

de dekschilden; naar voren versmald, met een duide-

lijken, scherpen zijrand. De cpisternen van den meta-

thorax soms zeer groot (Anaspis). Dekschilden

vlak of weinig gewelfd, naar achteren geleidelijk

versmald; het pygidium meer of minder onbedekt

latend 3). Cevleugeld. Achterlijf met 5 sterniten, of nog

een bijkomend klein 6e sternict (1'entaria); bij Anaspis eenige sterniten of ten minste het laatste

stcrniet bij het $ met scxueelc kenmerken. Pygiditmi bij de Morde llini in een langeren of korteren

II. h: l,„.r|,.,.,l

M,.rd..

JU r J .•

.•at 3 I..

p 11 111 i h
Ori^.

\lli. Oriy.
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Stekel iiitijetrokken (Fig. 94 I), overigens gewoon. — De aclnervleugcls naderen in de ncrvatiuir die

der M cla n d r y id ac. Volgens Roi;c!- zijn de vicngels van Mordeïla aculeata naar den top iets

berookt, het gcwriclit is icis voorbij bet midden gelegen; bel topgcdcclte met cenigc, door pigment-
strepen aangeduide, straaladers. De teriigbjopende aders in bet basale gedeelte der area externo-niedia zijn

duidelijk; door ecnc dwarsverbinding vereenigd, waaracluer de dwarsverbinding tiisseben de vena sca-

pidaris en bare tcrugloopcndc ader gelegen is. De vena interno-media is gewoon ; bare in de area
interno-media gelegen nevenader ontspringt nabij den wortel der vciia externo-inedia en splitst zieli,

onder een spitsen boek, in twee takken, zonder dwarsverbinding; de anale bijader komt nabij den
oorsprong, dicbt tegen de boofdader te voorscliijn, loopt over een korten afstand dicbt naast baar

en gaat dan, onder een zeer spitsen boek, tot den acluerrand. De vena analis is rndiinentair.

Geen basaallobje. — i'ooten lang, vooral de acliterpooten. Voorcoxae kegelvormig, ver nitpiiilend
,

aanecnstootend, niet zicbtbare trocbantinen; bare gewrichtsliolten van acbtercn open. Acbtcrcoxae
meestal plaatvormig verbreed. Voorsebenen bij de Scraptiinae en Anaspini in den regel met
twee duidelijke-, bij de Mordellini inet onduidelijke eindsporen. Acbterdijen bij de M orde 11 in i

breed, zijdelings gecomprimeerd. Acbtersebenen in den regel korter dan de tarsen, bet voorlaatste

tarslid gewoon; bij de Scraptiinae de aciucrscbenen even lang als de tarsen, bet voorlaatste

tarslid lobvormig onder bet laatste uitstekend. Eigenaardig zijn bij de Mordellini de inkervingen

0|) de acbtcrsclicncn en op de eerste tarsleedjes (minstens eene inkerving dicbt nabij bet uiteinde

der acbterschenen , bij M ordel I is ten a soms inet versclieidene inkervingen en bovendien enkelen
op de eerste tarsleedjes (Fig. 94 II)). Voor- en middeltarsen 5-, de langere acbtertarsen 4-ledig.

Klauwen gewoon, onduidelijk getand, ot' wel gespleten en veelal gezaagd, of aan den wortel met
een onduidelijk lobje. Bij de Mordellini de scbcncn en tarsen der acliterpooten aan liet uiteinde
voorzien van eene traiije uit kleine liggende baartjes ol' borsteltjes bestaande; bovendien de acbter-

schenen met sterk ontwikkelde eindsporen; daardoor bezitten deze insecten eene geschikte inrichting

om op te springen.

De volkomen insecten zijn zeer vlug; de Mor de 1 1 i n i maken , wanneer zij gestoord worden, spar-

telende bewegingen of vliegen snel op. Zij leven op bloemen en inllorescenties, vooral op U m b e I-

lit'ere n, CotTipositen,Spiraea's enz.; enkele soorten op oude boomen, zelden op fungi. — De larven
der Anaspini zijn eenigszins lijnvormig, slank, met weeke huid; de hoornacluige kop vlak, ver-
moedelijk met twee ocellen achter de 4-lcdige sprieten; voorkaken breed en dun; het laatste tergiet

eenigszins neergedrukt, iets gegroefd en in twee baken eindigend, aan de zijden met cenige bultjes;

pooten goed ontwikkeld, met klauwen. Die der Mordellini daarentegen zijn incengedrongen, vooral
die van Mordeïla; de sterk gewelfde kop gebogen, met 2 of 4 ocellen en niet bultjes nabij de
inplanting der sprieten; voorkaken dik en krachtig gebouwd; het laatste segment groot, kegelvormig,
in eene afgeknotte, gewone of tweespletige, meer of minder met boornachtige stekels bedekte,
korte punt eindigend; pooten kort, zonder klauwen. De larve van M ordel lis te na puinila ver-
toont nog bovendien sterk ontwikkelde papillen op den rug. Heide larven-vormen stemmen overeen
door den bouw der monddeelcn, het ontbreken van een bijkomend sprietlid en de ligging van de
anale verhevenheid. De larven van Mordeïla leven in zacht of vermolmd bout, die van Mordel-
lisiena in eenigszins kruidachtige stengels en die der Anaspini in half vergaan hout en achter
schors, waar zij zich zonden voeden met de uitwerpselen van andere insecten of wellicht dezen zelf
verslinden.

Overzicht der Sub-Familie n en Tribus.

1 Acbterschenen even lang als de tarsen; bet voorlaatste tarslid onder het laatste lobvormig
uitstekend. Kop sterk gewelfd, de schedel liooger gewelfd dan de voorrand van het halsschild.

Atbiercoxae korter dan het eerste sterniet. Pygidiinn stomp. Eindlid der kaaktasters bijlvormig
I. Sub-Fam. SCRAPTIINAE i) I. Scraptiini.

Acbterschenen korter dan de tarsen; bet voorlaatste tarslid gewoon. Schedel, bij neergebogen
stand van den kop, niet hooger gewelfd dan de voorrand van het halsschild. Achtercoxae
meestal langer dan het eerste sterniet. II. Sub-Fam. MORDELLINAE 2

2 Pygidium slechts driehoekig toegespitst, niet of slechts zeer weinig langer dan bet laatste

sterniet. Achtercoxae korter dan bet metasternum. Acbterschenen zonder inkervingen. Voor-
schenen met duidelijke eindsporen. Halsschild matig gewelfd. Dekscbilden aan bet uiteinde

elk afzonderlijk afgerond en aan den naad divergeerend, bet jiygidium onbedekt latend.

De schedel van boven iets zichtbaar. Klauwen gewoon of onduidelijk getand . II. Annspini.

Pygidium in een meer of minder langen stekel uitgetrokken, welke het laatste sterniet aan-
merkelijk overschrijdt (Fig. 94 1). Achtercoxae langer dan het metasternum. Achtersebenen

1) Deze Suli-ramjlie is zeer verwaiil aan de Me landr yidae.
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minstens met éénc inkerving diclit nabij liet uiteiiuic. Voorselienen met onduidelijke eind-

sporcn. Ilalsscbild aan de zijden henedcnwaarts gebogen. Kop geheel naar onderen gericht.

Klauwen gespleten en veelal gezaagd 111. Mordellini.

I. Sub-Familie SCRAPTIINAE.

I. Tribus S c II A p T I I N 1.

Bevat slechts het genus i. Seraptia.

II. Sub-Familie MORDELLINAE.

II. Tribus A N A s p I N I.

1 Achterlijf met 6 sterniten, van welke het 6e zeer klein is en gemakkelijk over het hoofd wordt

gezien. Achtercoxae korter dan het eerste sterniet, met nagenoeg rechten achterrand. Acliter-

scliencn smal, duidelijk langer dan het ie en ae tarslid te zamen. Het 4c lid der voortarsen

ongeveer zoo lang als het 3e, eenigszins tweelobbig (Peutaria.)

Achterlijf met 5 sterniten. Achtercoxae zoo lang als-, of langer dan het eerste sterniet; met
gebogen achterrand. Achterschenen ongeveer zoo lang als- of korter dan het ie en ae tarslid

te zamen. Het 4e lid der voortarsen zeer klein, in het 3e nagenoeg geheel verborgen . . 2

2 Achterschenen smal, aan het uiteinde tamelijk recht afgesneden, nauwelijks langer dan de eerste

twee tarsleedjes te zamen. Tarsleedjes smal, aan het uiteinde recht afgesneden. Achtercoxae

volkomen zoo lang als het eerste sterniet. Alle sterniten bij het ^ gewoon. . (Cyrtanaspis.)

Achterschenen en de eerste twee tarsleedjes aan bet uiteinde verbreed en schuin afgesneden.

Acluerschenen korter dan de eerste twee tarsleedjes te zamen. Achtercoxae langer dan het

eerste sterniet. De laatste sterniten of ten minste het laatste sterniet bij het <? met sexneele

kenmerken 2. Anaspis.

III. Tribus Mordellini.

1 Acluerschenen, behalve de apicale inkerving op de rugzijde, zonder inkervingen 2

Achterschenen, behalve de apicale inkerving op de rugzijde, met i tot 6 inkervingen, welke

zich veelal op de buitenzijde voortzetten. Ook de eerste tarsleedjes meestal van inkervingen

voorzien (Fig. 94 II) 4. Mordellistena.

2 Schildje groot, eenigszins vierhoekig, van achteren breed afgekuot en uitgerand. De slapen

ontbreken. Het laatste sprietlid nabij het uiteinde van binnen uitgerand .... (Tomoxia.)

Schildje klein, eenigszins driehoekig of eivormig. Het laatste sprietlid niet uitgerand.

3. Mordella.

I. Sub-Familie SCRAPTIINAE.

I. Tribus S c r a p t i i n i.

1. Seraptia Latr.

Sprieten vóór de oo^en iii,i;eplant ; de leedjes grootcndeeh /mieter dan breed. Kop
naar onderen ,i;criehi , sterk gcivelfd , de seliedel liooger gewelfd dan de voorrand van
het hahschUd. Oogen groot, niervortnig

,
grof gefaeetteerd. Voorkaken aan den top

gespleten. Achterkaken met eene kleine binnenlob. Eindlid der kaaktasters bijlvormig,

dat der lipiasters cejiigszins driehoekig. Tong afgerond. Lichaam langwerpig , tamelijk

vlak. Halsschild eenigszins half-cirkelvormig, niet rechte achterhoeken. Schildje klein.

Dekschildcn weinig of niet breeder dan het halsschild en ruim tweemaal zoo lang als

te zamen breed; aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond , tamelijk los op het achterlijf

liggend ; de zijden van voren gerand. Pygidium stomp. Achtercoxae korter dan het

eerste sterniet. Schenen eenigszins cylindcrvormig, met korte eindsporen. Achterschenen

even lang als de tarsen. Voorlaatste tarslid onder het laatste lobvormig uitstekend. De
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soorten van dit ^enta herin?icren in habitus aan het Melandry iden-genus Hallo-
me nu s 671, vooral door de geringe grootte, aan A nasp is. — Zij ontwikkelen zich uit

vermolmd hout. — De larve en pop van S. fuscula zijn door Perris beschreven.

Van de 8 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Ilruin, veelal met lichtere dckschilden , ook wel geheel gcelbruinachtig; fijn en dicht rimpelig

liestippeld; lijn hcliaard. Sprietvvortel en pooien geelachtig. Oogen tegen der. voorrand van

het hnlsscliild aanliggend. Halsschild tweemaal zoo breed als lang, eenigszins hall'-cirkclvormig ,

met rechte achterhoeken, van voren afgeknot. Lichaam tamelijk vlak. Lengte 2J— 2^- mm.
Aan doode stammen van eiken, populieren en appelboonien ; ook nit hontwerk. Uitslnitend

in de omstreken en in een stadstnin van Maastricht in eenige exemplaren aangetroffen;

|uni, (iili (minuta Muls.) i. fuscula Miill.

II. Sub-Familie MORDELLINAE.

ü. Trilnis A N A s r I N I.

Pentaria "Muls.

Oogen grof gcfacelteerd, bijna niet uitgerand. Halsschild brceder dan lang, van
voren afgerond. Dckschilden met parallele zijden , aan het uiteinde afgerond; de epi-

pleuren van voren zeer breed, geleidelijk naar achteren versmald, tot op de hoogte van
het 4e sternict duidelijk. Achterlijf met 6 sterniten , van welke het 6e zeer klein is en

gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Achtercoxae korter dati het eerste sternict lang

,

met nagenoeg rechten achterrand. Achterschencn smal , duidelijk langer dan het ie en

ze tarslid te zamen. Het 4e lid der voortarsen ongeveer zoo lang als het ^e , eenigszins

tweelobbig. Dit genus vormt den overgang der Scraptiinae tot de Anaspint.
De eenige Europeesche soort komt in het aangrenzend gebied voor.

Lichtbrnin, licht roodachtig-bruingeel of geelachtig; de onderzijde donkerder; fijn zijdeglanzig

beliaard. Sprietwortel en pooten geel, de achterpooten donkerder. Sprieten nauwelijks langer

dan kop en halsschild te zamen, van af het (5c lid verdikt. Lengte 2^—24 mm. Niet inlandsch.

In de Rijnstreek i). Ik zag een cxenijjlaar uit het Wcener Hofmuseum.
(sericaria Muls.) (ba dia Rosenh.)

Cyrtanaspis Emery.

Lichaam minder gestrekt en meer gewelfd dan bij Anaspis, lang-ovaal. De epi-

pleuren der dckschilden van voren breed, van af de basis tot aan het uiteinde geleidelijk

smaller wordend. Achterlijf met 5 sterniten , welke allen bij het S ge^uoon zijn. Achter-

schenen smal , aan het uiteinde tamelijk recht afgesneden , nauwelijks langer dan de

eerste twee tarsleedjes te zamen. larslecdjcs smal, aan het uiteinde recht afgesneden

;

het 4e lid der voortarsen zeer klein , /;/ het 2,( nagctweg geheel verborgen. Achtercoxae

volkomen zoo lang als het eerste sternict , met gebogen achterrand. Overigens als bij

A n as p i s.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Donkerbruin of hruinzwart, bij onuitgekleurde exemplaren roodbruin; het grootste gedeelte

der sprieten, de voor- en middelpooien , alsook de schenen en tarsen der achterpooten rood-

of geelachtig; kop en halsschild geheel geelrood; dckschilden geelrood, eene driehoekige

basaalvlek, een gewoonlijk daarmede samenhangende dwarsband over het midden, alsmede

het uiteinde donkerbruin of bruinzwart; de gele vlekken op de dckschilden met een witachtig-

geel dons bedekt, liij ab. c. uhscura Schilsky kop, halsschild, onderzijde en dijen zwartachtig.

Lengte 2i— 3+ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov (phalerata Germ.)

1) Een exemplaar ui[ Laekeii (Bt'lgit') in hel Brusselsch Museum is onjuist gedelermiueerd en behoort tot Anaspis testacea.
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2. Auaspis Geoffroy.

Sprieten naar het uiteinde geleidelijk of niet verdikt \) , nagenoeg draadvormig

,

het 6e tot 10c lid omgekeerd-kegel- of cylindervormig ; bij het Sub-gen. Nassipa
parehnoervormig, het 6e tot lOtf lid rondachtig. Kop kort en breed., de mond tegen de

voorco.xae aangedrukt. Oogen iets uitgerand- Voorkaken driehoekig, aan het uiteinde

gebogen; scherp, gedeeld of met twee tandjes. Eindlid der kaaktasters groot, bijlvormig

;

dat der liptasters eenigszins driehoekig. Halsschild breeder dan lang, van voren afge-

rond. Dekschilden naar achteren slechts weinig versmald ; de epipleuren hetzij lang, stnal

en tot op de hoogte van het 31? stemlet duidelijk , of wel kort en breed en slechts tot

aan het eerste sterniet zichtbaar. Pygidiutn niet verlengd. Achterlijf met 5 sterniten.

Het ^e sterniet bij het S gewoonlijk aan den top gespleten of diep ingesneden , soms

gekield of boogsgeiuijze uitgerand; bij het % altijd afgerond, ffet ^e en 4e , bij uitzon-

dering ook het 2e, of alleen het 3^ sterniet bij het S met steelvormige , verschillend

gevormde , aanhangsels ; bij uitzondering het achterlijf zonder aanhangsels. Achtercoxac

langer dan het eerste sterniet. Achterschencn en de eerste tivee tarsleedjes aan het

uiteinde verbreed en schuin afgesfieden. Achterschencn korter dati. de eerste i'wee tars-

leedjes te zamen. Hef 4e lid der voortarsen zeer klein , in het T,e nageitoeg geheel -ver-

borgen. Klauwen gewoon , of slechts onduidelijk getand of met een basaallobje. Bovenzijde

van het lichaam meer of minder fjn dwarsrimpelig , als met eene naald gekrast. — De
soorten van dit genus leven , meestal in aantal bijeen , op bloemen en bloeiende heesters.

De larven ontwikkelen zich in rottend hout en achter boomschors. — De larve en pop

van A. frontalis zijn door Rosenhauer , de larve en pop van flava door Perris

beschreven. Volgens Perris kometi de larven van maculata, subiestacea, melano-
stoma en varians geheel tnet die van flava overeen.

Van de 43 Europeesche soorten komen 12 //; Nederland en 4 in het aangrenzend

gebied voor.

I Epipleuren der ciekscliildcn kort en breed, slechts tot aan het eerste sterniet zichtbaar. Het

3e sterniet steeds zonder aanhangsels 2). Het eerste lid der achtertarscn duidelijk korter dan

de scheen. Het 5e sterniet bij bet $ aan het uiteinde zwak en meestal onduidelijk drichoekis;

uitgesneden 3). Kortere, brecde soorten (Sub-gen. Silaria Muls.) 1

Epipleuren der dekschilden lang en smal, tot aan het 3e sterniet zichtbaar. Sprieten naar het

uiteinde geleidelijk of niet verdikt. Doorgaans meer gestrekte, smallere soorten 4

1 Het 2e sprietlid even lang als liet 3e. liruinzvvart; halsschild roodgeel, aan de basis of ook

over het midden zwartacbtig, bij ab. c.yK/r'('o//«- Schilsky eenkleurig geel, bij ab.c. 4-/)Kj-^k/<7/'«

Miill. geheel zwart; dekschilden met twee gele, aan den naad meer of minder onderbroken

dwarsbanden, waardoor eene schoudervlek en eenc vlek nabij liet uiteinde, welke laatste

bij ab.c. hipustulata Bon., waar het halsschild geheel zwart is, ontbreekt. Sprietwortel, mond,

clypcns en voor- en middelpooten roodgeel. 15ij het $ alle sterniten vlak gewelfd; het 5c

sterniet van achteren onduidelijk uitgesneden, nagenoeg afgeknot; voorschenen recht; voor-

tarsen gewoon. Lengte zj

—

2'fS mm. 's Zomers op bloeiende planten o. a. 0|i Achillea mille-

foliuin, Spiraea's en Cratacgus. Niet inlandsclt. In Oost-Friesland en in de Rijnprov. 4)
(q 11 a d r i m a c 11 1 a t a C.yih.)

Het 2e sprietlid duidelijk korter dan het 3e. Bovenzijde eenkleurig zwart, of wel het halsschild

geheel of gedeeltelijk rood, of bovendien eene schoudervlek en de epipleuren der dekschilden

roodachtig, of halsschild en dekschilden roodgeel of licht roodbrninachtig 3

3 Het 4e sprietlid duidelijk korter dan het 3e, even lang als het 2c. Bij het $ de sterniten

duidelijk gekield; het 5e sterniet diep driehoekig uitgesneden. Geheel zwart; kort, fijn,

ncerliggenil , zijdeachtig behaard; bovenlip, tasters en de eerste 5 sprietleedjes roodgeel; voor-

schenen bruin- of zwartacbtig. Lengte 2!,— 3 mm. Verbreid en niet zeldzaam 's zomers in

1) Bij lii-t in Ziiid-Euro|>a vi>rlet;t'invo<tr(lif;(ii- siili-froii. S|iaiiis;i EiiiiTv inel 3 ii'K lii'fiMliTf. duidelijk algi'Sclifideii fiiidlet'djes.

2) Bidiakf l.ij de iii Gru-kciilaiid viiurkoiiinidi: A. (Silariii) u r 11 a l a Siliilsky, liij %vi'lki' hel Ji' steniift l«n; aaiibaiigsels

verloüiit.

3) Behaivf bij A. (S ) urnala.

4) Een eieiii[)laar u'1 Jeineppe in Beljiii-- (HrusaeUeli Museum) wab unjui&l gedeleniiineerd.
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de omstreken van Maastriclit i), op bloeiende, tussclieii gras groeiende, planten; opk bij

Rrcda. In België bij Nccrliacren; ook in Noord-Diiitschland i. brunnipes Muls.

Het 4C sprietlid bijna even lang als bet 3e, langer dan bet 2e. liij liet J de sterniten vlak gewelM,

niet gekield; bet 5e sterniet bocbtig uitgerand. Gebeel zwart, lijn zijdcacinig bebaard; ot" wel

bet balssehild aan de voorbocken of gebeel rood Cab- 1^- cullaris Muls.) 2) ;
bovenlip, clypeus,

de eerste 4 of' 6 sprietleedjes, benevens een gedeelte van de voorpooten roodgeel. Voor-

sebenen bij bet <? aan bet uiteinde iets gekromd; voortarsen duidelijk verbreed, liet eerste

lid ruim zoo breed als de scbeen. De typiscbe exemplaren, welke veel op brunnipes
gelijken, onderscheiden zicli vooral doordat bet 3e en 4e sprietlid weinig in lengte vcr-

seliillcn en beiden langer zijn dan het 2e lid. Lengte 2—2* mm. Niet inlandseh. In liclgiü bij

La Roebe en Pont-de-Bonne (varians Muls.)

4 Het 6e tot loe sprietlid rondacbtig, althans weinig ol" niet langer dan breed; de sprieten

daardoor meer of minder snoervormig (Sub-gen. Nassipa Emery) 5

Het 6e tot 10 sprietlid omgekeerd-kegelvormig of cylindervormig, langer dan breed
; de sprieten

daardoor meer draadvormig (Sub-gen. Anaspis i. sp.) 8

5 Kop en halsschild roodgeel of licht roodachtig, de dekschilden zwart; of wel de gebeele boven-

zijde gcelacluig ö

Bovenzijde geheel of nagenoeg geheel zwart 7

6 Kop en halsschild, de eerste 4 sprietleedjes en de pooten roodgeel of licht roodachtig; overigens

bruinzwart, op de bovenzijde vrij dicht en lang bruin behaard; veelal het mesosternum en

eene onduidelijk begrensde" scboudervlek roodachtig 3)- De dwarsrimpelige sculptuur op de

dekschilden duidelijker dan op kop en halsschild. Lichaam bij het ^ smal, bij het S breeder.

Sprieten bij liet ,? duidelijker snoervormig dan bij het J. Halsschild slechts weinig breeder

dan lang, naar voren zwak verlengd, de achterhoeken recht. Bij het $ het 3e sterniet in

het midden iets uitstekend, met twee dunne, neerliggende, aanhangsels, welke aan de basis

dicbt bijeenstaan en niet geheel het uiteinde van het 5e sterniet bereiken; het 4e sterniet

met twee vrij lange aanhangsels, welke bet uiteinde der anderen bereiken; het 5e sterniet

aan het uiteinde ingesneden en tweelobbig; voortarsen iets verbreed. Deze soort komt in

kleur en grootte met thoracica L. overeen, docli onderscheidt zich gemakkelijk door de

snoervormige sprieten; ook is zij met flava var. thoracica Emery te verwarren, docb onder-

scheidt zich vooral door bet voorhanden zijn der buikaanbangsels bij bet i, bet iets breedere

halsschild en de minder duidelijk snoervormige sprieten (vooral bij bet J) ; ook is zij ge-

woonlijk iets kleiner. Lengte 2*—sf mm. Zeer zeldzaam ; Breda, Haarlem, Amsterdam,

Locbem, Oirschot en in de omstreken'' van Maastricht . (thoracica Costa) 2. Costae Emery.

Kop, halsschild en pooten roodgeel; onderzijde zwart; dekschilden geel of aan het uiteinde

iets berookt; bij var. thoracica Emery de dekschilden gebeel bruin- of zwartacbtig, of aan

de schouders nog iets roodachtig. Uiteinde der sprieten zwart. Bij bet ^ de sprieten iets

langer dan bij bet J, de sterniten zonder aanhangsels; het 5e sterniet met eene diepe midden-

groef, aan de zijden nauwelijks uitgebogen; voortarsen verbreed. Deze soort is geinakkelijk

te herkennen aaii de duidelijk snoervormige sprieten en aan de gewone sterniten bij bet ^.

Lichaam vrij kort en breed, bij het $ slanker; de bovenzijde lijn zijdeachtig behaard. Lengte

3—3| mm. Verbreid in de diluviale streken en in Limburg; de var. thoracica zeer zeld-

zaam', alleen bij Valkenburg (Limburg) gevangen, in België bij Ridderborn . . 3. flava L.

7 Halsschild uiterst lijn dwarsrimpelig, als met een naald gekrast. Het eindlid der sprieten bij bet

J' li maal, bij het J tweemaal zoo lang als het voorlaatste lid. Zwart; clypeus, bovenlip,

sprietwortel, de voorpooten en alle eindsporen der schenen geel. Bij het $ het 3e sterniet

zonder aanhangsels, bet 5e met eene diepe middengroef; bet eerste lid der voortarsen onge-

veer zoo lang als het 2e. Lengte 3^—4 mm. Op Umbelliferen en Cornus. Niet in-

landseh. In België bij Izel; ook in Westfalen . (monilicornis Muls.) (m e la n os toni a Costa)

Halsschild, evenals de dekschilden, duidelijk en sterk dwarsrimpelig. Het enidlid der sprieten

slechts weinig langer dan het voorlaatste. Zwart, fijn bruinachtig, zijdeachtig behaard;

bovenlip, tasters, sprietwortel en voorpooten geelrood- of roodbruiuacbtig, bij ab.c.o/',V(,-K;7'/)«

Scbilsky alle pooten zwart. Bij het i het 3e sterniet met twee steelvormige aanhangsels

,

bet 5e aan bet uiteinde diep uitgesneden of gespleten; voortarsen iets verbreed, bet 2e lid

nagenoeg tweemaal zoo lang als het ie. Lengte 2Ï—3^^ mm. In bosschen op Umbelli-
feren en andere bloeiende, kruidachtige planten; verbreid en niet zeldzaam.

(atra F.) 4. rufllabris Gylh.

1) Ten onreclilo als variaus gcdcleniliiieord.

2) In Zuid-Euroiia kuiui-n varieleilpii voor l»ij welki- lipl balsscliild , eene sclioudervlek en de e},i|. leuren der dekschilden rood-

aclitig, ol' wel liel lialsscliild en de dekschilden i^elieel roodgeel of licht roodbrnin zijn.

3) Ook zijn kleur-aberraties hekend bij welke de dekscbilden geheel geel {Skfilitiktfi Scbilsky), ol' slechts aau het uiteinde

zwarlachtig zijn. Nog zouden exemplaren voorkomen met donkere acblerpooleu (ab. c. fulnpcs Costa).
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8 Deksdiilden zwart, zelden geel gevlekt; of wel gechclnig cii op vcrscliillciulc wijze zwart

gevlekt; iii dit laatste geval is de kop altijd zwart y

Delcscliilden geheel of grootendeels geel ut roodgeel; ook de kop, bet lialsschild (zelden

donker gevlekt) en de pooten geel ol' geclrood. Vergelijk ook (bij 12} A. tlioracica L.

var. Ccriiariltii Scbilsky niet roodacbtig-geelbruine deksdiilden, welke om bet sebildjc en

gewoonlijk ook aan bet uiteinde zwart blijven, cii bare ab. c.yK.ïc«t'£7W Stcpb. met eenklciirig

roodachtig-gcclbrnine dekscbilden I.-5

9 Deksdiilden gcbeel zwart. Acbterlijf bij liet $ met aanhangsels 10

Dekscbilden zwart, met eene roodgele schondervlek, en veelal bovendien met cciic dergelijke

topvlek (ab. c.\-maciilata Costa); lichaam overigens zwart, fijn grauw bebaard. Liij ab. c. cruciata

Costa de dekscbilden roodgeel, de naad en een dwarsband in bet midden zwart; soms alleen

eene driehoekige scutellairvlek en de dwarsband zwart (den Haag). Rij ab. c. f/wc/co///i Costa

de dekscbilden roodgeel, de basis, de naad en de zijrand zwart; bovendien het halsscbild

geel, met eene zwarte midden vlek (den Haag). Bij ab. c. *vnlcanica Costa de bovenzijde

geel; de zijrand en eene middeiivlek op bet halsscliild, de basis en een breede middenband
op de dekscbilden zwart. Bij ab. c. *fiilvicoll!S Schilsky (Zuid-Europa) de bovenzijde geel;

de kop, eene driehoekige vlek aan de basis en eene ronde aan weerszijden op het midden
der deksdiilden zwart; pooten gelicel geel i). Sprietwortel en gewoonlijk ook de voor-

schenen roodgeel. Bij bet (J bet acbterlijf zonder aanliangsels; bet 4e stcrniet in bet midden
van den acbtcrrand lobvormig uitgetrokken; bet 5c sterniet gespleten; voortarsen iets verbreed.

Lengte 2j

—

$\ mm. Gemeen op bloeiende Umbelliferen en Sp iraea's.
(t'asciata Forster, humcralis F.) y. GeoHVoyi Miill.

10 Halsscbild zwart, hoogstens aan de voorhoeken geel, bij uitzondering aan de zijden breed

geel (frontalis L. var. laternlis F.). Sprietwortel, de voor- en veelal ook de middelpooten,

benevens alle eindsporen der schenen geel 11

Halsscbild geheel geelrood ia

11 Kop en halsscbild, evenals de rest van bet lichaam, geheel zwart, met een lijn grijsachtig

dons bedekt, alleen de eerste sprietleedjes, de mond en de voor- en veelal ook de middelpooten

geelrood. Bij het <? de sprieten langer dan bet halve lidiaam; bet 3e sterniet van achteren

weinig, doch breed uitgetrokken, bet uiteinde zelf in bet midden intgerand, aan de basis

met ver uiteenstaande , opvallend korte, het uiteinde van het 5e sterniet niet bereikende

aanhangsels; bet 4e sterniet met twee korte aanhangsels; het 5e in bet midden ingedrukt en

aan bet uiteinde uitgerand. Lengte i\— 3 mm. Vrij zeldzaam; in de omstreken van Maastricht;

ook bij Loosduinen, Arnhem en Winterswijk; Mei, juli. In België bij Argenteau.

(forcipata Mnls.)5. pulicaria Costa. 2)

Zwart-, zeer lijn, bruingranw, zijdeachtig bebaard; de voorheU't van het voorhoofd, de mond,
de tasters, de sprietwortel en de voorpooten, alsmede bij het $ soms de voorhoeken van het

halsscbild roodgeel; soms is het voorhoofd geheel geelrood; bij var. lateralis F. de zijden

van bet halsscbild en de voor- en middel- of alle jiooten roodgeel. Sprieten korter dan bet

halve lichaam. Bij het $ bet 3e sterniet in het midden van den achterrand met aan de basis

dicht bijeenstaande, zwarte, krachtige, aan den top haakvormig naar binnen gebogen aan-

hangsels, welke tot aan bet midden van bet 5e sterniet reiken; het 4e sterniet zonder aan-

bangels, doch met twee onduidelijke langsindrukken ter opneming van de aanhangsels van

bet 3e sterniet; het 5e sterniet in de lengte ingedrukt en aan het uiteinde ondiep uitgerand.

Dekscbilden minstens driemaal zoo lang als te zamen breed. De eerste 3 voortarsen-leedjes hij

het <? verbreed, het 2e lid iets langer dan het ie. Kleine exemplaren werden door Snellen

va» rolleti.'ioren als assimilis beschreven. Lengte 3—4I ram. Zeer geineen op bloeiende

Umbelliferen, Spiraea's enz. De var. lateralis eenmaal bij Gilze-Rijen , Mei.

6. frontalis L.

12 Kop, halsscbild, sprietwortel en pooten geelrood; gewoonlijk de aditerdijen en soms bet uit-

einde der schenen en tarsen brninacbtig. Dekscbilden zwart, bruin bebaard; bij var. GfrArtn////

Schilsky roodachtig-geelbrnin , om bet scliildje en gewoonlijk ook aan bet uiteinde zwart-

achtig, bij ab. c. Jnscescens Stepb. eenkleurig roodachtig-geelbrnin 3). Bij bet <? de aan-

I) Iil Eiigclund iuu .([!( f;i-l I /.wiirle alti-jT. iiHKi'hir Srliil^ky vomkuiii.'n , bij wi-lk.' ilc sulioudci-vli'K tMiütrfrkt.

"2) NnviTWjiiit :iaii |)ulii aria is d« iii F.ii[<flaiid Mjurkuiiiunde A. G a r il e J ^ i i l'"uwlcr, widko cvt'iM^eiis /.warl jii-kh'iinl
,

ducit

uiiderii-li.-idcii is diiurdat d(^ sprieten niel , als bij piilii-aria, naar het uiteinde ^geleidelijk verdikl ïijii. diieli de^ellde

breedie heliuiid.n. uuk ii\n de eerste 'i j;ele sprieUeedjes van de vul{;ende iwarle sclierp aljiesetieiden, lerwijiliij jjulicaria

hel ie tul (Ie lid den -leleiileliiken oveiiïaii^ lul de (leukere kleur verluuiieii. Vour.sle j;i'deelle \aii den kup, de laslers, de

vaiirpuolen (behalve dl' il.inkerder larsen), de niiddeldijen , alsuuk de eiudspuren der seheneu geelaehlip; de aelilerdijen

dunkerder jiekleurd Hel i^eel op den kup is tusselien de sprieten zeer seln-rp en reehllijiii;; befirensd ; bi] [iiiliearia

daarenleKen alleen de buvelllip ^ïeelaelilij;. KindliJ der kaaklaslers breed-bijlvurinif; Sexueel \ersiliil ongeveer als bij

puliearia. I.eiipte 3^ mm. Mij uiibekend.

3} Deice aberratie /,üU allicht mei latipalpis ut siihleslacea verward kunnen wuld.ii, düeli u] is luetT ruodachlig-geelbruin

gekleurd, uiel kurler en hreeder halsscbild.
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liangcls vnn liet 3e sternio: veelal rood, recht, dicln naast elkaar staande en iets nuar achteren

divcrgeercnd; ook het 4c sicrniet aan weerszijden niet een kort, steelvormig aanhangsel;

het 5e met groeljes. Eindlid der kaaktasters zeer groot, hijlvonnig. Onderzijde zwart, hij

de variëteit soms lichter ot" geelachtig. Lengte 2^— 3 mm. Zeer zeldzaam; op dorcikeniiout.

Enschedé en Rotterdam; de var. GerJiardtii bij iicrgen-op-Zoom, Beek en Assen; de ab. c.

fuscesceiis hij Hoiithem CL'™l"irg) • • Ci^ontnsa Emery, lateralis g Thoms.) 7. thoracica L.

Kop grootendeels-, de dckschilden geheel zwart; het halsschild geelrood; de eerste 4 ol' 5

sprietleedjes en de pooten geel, de dijen der achtcrpooten soms iets donkerder. Bij liet <? de

aanhangsels van het 3e sterniet in liet midden sterk gebogen; ook het 4e met twee aanhangsels;

het 5e met eene breede groei' en aan het uiteinde uitgerand. Deze soort gelijkt overigens

op thoracica, doch is breedcr. Lengte i'i—3^ mm. In bosschen op bloeiende Umbelli-
feren en Spiraea's. Niet zeldzaam 8. ruficoUis F.

13 Onder- en bovenzijde eenkleiirig roodgeel, zelden de laatste 3 sterniten iets donkerder; top-

hellt der, naar het uiteinde slechts weinig verbreede, sprieten zvvartachtig ol' gebruind, de

voorlaatste twee leedjes minstens zoo lang als-, meestal iets langer dan breed. Het eindlid

der kaaktasters in beide seksen bijlvormig, duidelijk breeder dan bij subtestacea. Bij

het <? de voortarscn zwak verbreed, liet eerste lid tweemaal zoo lang als het tweede; alleen

het 3e sterniet met twee, aan de basis dicht bijeen staande, dunne, reclue aanhangsels. Lengte

2.h—3 mm. Zeer verbreid en niet zeldzaam door het geheele land. Juni tot Aug. Ook bij

Bentheim. Tot nog toe met su b test a cea verward 10. latipalpis Schilsky.

Onderzijde geheel of gedeeltelijk zwart 14

14 Alleen de buik zwart, zeer zelden de sterniten gedeeltelijk geel, overigens eenkleurig roodgeel,

de dekschilden soms aan het uiteinde iets berookt. Bij liet ^ de voortarsen sterk verbreed,
het eerste lid half zoo lang als liet 2e; het 2e en 3e sterniet van duidelijke aanhangsels

voorzien (die van het 2e staan wijd uiteen); ook het 4e met gewoonlijk zeer korte, mociclijk

zichtbare aanhangsels; het 5e sterniet aan het uiteinde diep gespleten. Deze soort gelijkt zeer

op het type van flava, doch ondersclieidt zich door de niet snoervormige sprieten. Lengte
3—3J mm. Zeldzamer dan latipalpis; Haagsche boscli. Juni, Juli; op Texel, Aug.

II. subtestacea Steph.

Onderzijde geheel zwart, of alleen de borst zwart en de buik geel 15

15 Dekschilden, evenals de rest van de bovenzijde, okergecl; elk met eene rondachtige, donkere
vlek nagenoeg in het midden en eene gemeenschappelijke zwarte vlek op den naad nabij het

uiteinde, deze laatste is veelal onduidelijk of ontbreekt; ook is soms de basis donker ge-

kleurd; bij ab. c. ptillida Mrsli. Qtistacca Su. v. Voll., iiiiiotata Schilsky) de dekschilden

eenkleurig geel; onderzijde steeds geheel zwart. Bij sommige exemplaren, bij welke de donkere
vlekken op de dekschilden zeer sterk aangeduid zijn , zijn veelal de kop en het halsschild

op het midden donker gevlekt; bij een exemplaar uit Leiden is de zwarte kleur op de dek-

schilden zoozeer uitgebreid, dat zich op elk een donkere langsveeg vertoont. Ook bezit

ik nog een exemplaar uit Nijkerk , bij welke de dekschilden donker berookt zijn , terwijl

de zwarte vlekken nog iets bij de grondkleur afsteken; ook zijn hier de achterhelft van den
kop en het midden van het halsschild berookt. Bij ab. c. Dalilii Schilsky de borst zwart, de

buik geel en de vlei; op de dekschilden onduidelijk. De 3 of 4 laatste sprietleedjes zwart;

de voorlaatste twee leedjes duidelijk breedcr dan lang. Bovenzijde vrij dicht, lijn, grauw
behaard. Bij liet ^ het 3e sterniet met twee dunne, rechte aanhangsels; liet 5e sterniet

niet een middengroefje en aan het uiteinde iets uitgerand. Lengte 2—3 mm. Zeer gemeen
op U mbe 1 lifere n, Spiraea's enz (obscura Mrsh.) 12. maculata Fourcr.

Voorlielft der dekschilden benevens de kop, het halsschild en de pooten geelrood; achterhelft

der dekscliildcn en de geheele onderzijde zwartachtig; sprieten zwart, de wortel geel; het

uiteinde der achterschenen en de tarsen soms bruinachtig; bij ab. c. nigriceps Schilsky zijn

de kop aan de basis, de dekschilden en de achtcrpooten zwart; ook komen excmjilaren

voor met geheel bruine dekschilden. Sprieten naar het uiteinde weinig verdikt; de voor-
laatste drie leedjes duidelijk langer dan breed en aan de basis slechts weinig versmald; het 4e
en 5e lid ongeveer driemaal zoo lang als breed. Bij het J* het ie lid der voortarsen nauwelijks
langer doch duidelijk breedcr dan het 2e; de aanhangsels van het aan het uiteinde breed

uitgerande 3e sterniet krachtig ontwikkeld, het uiteinde van het lange 5e sterniet bereikend;
het 4c sterniet eveneens uitgerand, met twee aanhangsels; het 5e sterniet aan het uiteinde

uitgerand en aan weerszijden met ecu opgericht lobje. Lengte 3:^
— 3* mm. Niet inlandsch.

Bij Hamburg. Ik zag een ex. uit bet VVeencr Hofmuseum (arctica Zetterst. i)

1) Een Belgix.li fxemjilaar wuö unjuisl gedeleriiiiiirtTci en behuürL tul A. mei anoslu ma.
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III. Tribus M o R D E L L I N I.

ïoiuoxia Costa.

Dit ^ciius is zeer verwant aan Mordclla, doeli onderscheidt zich doordat het

laatste sprietlid nabij het uiteinde uil,i;erand , het schildje .i^root , eeni^i;szins vierhoekig-,

van achteren breed afi^eknot en uit^^erand is; ook ontbreken de slapen en zijn de sprieten

van af het 5^ //(/, vooral bij het <}
,

j^'-ezaa^^d. Eindlid der kaaktasters in beide seksen

sterk bijlvormi,!^. Pygidium zeer kort , aan den top afyeknot. Aehtcrsehenen , behalve de

apicale inkerving op de ritgzijde , zonder inkervingen. Bij het $ de voordijen , de basis

der voorschenen en het 2e en y lid der kaaktasters aan de binnenzijde duidelijk ge-

7ciimpcrd ; de voorschenen sterk gekromd. Bij liet ? de sprieten iets korter dan bij liet S

;

voorschenen zwak gebogen. Levenswijze als bij Mordella.

De eenige Europcesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Zware, diclu zijdeglanzig grauw of gecigraiiw bebaard; gewoonlijk me: ccnige dicbcer bebaarde

banden, welke met die van Mordella fasciata overeenkomen. Kop zeer groot, de oogen

tot aan den voorrand van bet halssclüld reikend. Deltscbildcn naar bet uiteinde sleebts weinig

versmald, met duidelijke scboudcrbuilen. Pygidium vrij kort, eenigszins priemvormig, met

afgeknottcn top. Bij bet $ de sprieten iets langer dan bet lialsscbild, duidelijk-, bij liet

S meer stomp, gezaagd; de middeltarsen verlengd; de scbenen ongeveer zoo lang als de eerste

twee-, bij bet % als de eerste drie tarsleedjes. Lengte 6— j-i^ mm. Op bloemen en op geveld

bout; de larve in zieke beuken en boomstronken. Niet inlandseb. In België bij Boitsl'ort,

Tervneren en in de vallei de la Molignée; in de Rijnprov. bij Aken, Crclcld en Dusseldorf;

ook in Wcstlalen en niet zeldzaam bij Hamburg. De larve en pop zijn door /'tn-ii' en vSVft(&rt7(;

bescbrcvcn (bucepbala Costa) (biguttata Gylh.)

3. Mordella L. (Fig. 941).

Kop kort en breed , de mond in rust tci;cn de voorco.xae aangelegd. Oogen tot aan

den achterrand van den kop reikend, de slapen daardoor geheel ontbrekend i). Sprieten

vMr de eironde oogen ingeplant ; draadvorniig , naar binnen meer of minder gezaagd

,

het laatste lid niet uitgerand. Voorkaken aan liet uiteinde getand. Achierkaken met twee

ongelijk lange, vliezige lobben, welke hetzij lang, dun en spits, of kort, breed en stomp

zijn. Eindlid der kaaktasters bijlvormig , bij het $ sterker dan bij het %. Halsschild in

den regel veel breeder dan lang ; gelijkmatig gewelfd ; de basis aan weerszijden uitge-

rand; de achterhoeken afgerond. Schildje klein, eenigszins driehoekig of eivormig.

Dekschildcn van af de basis aanmerkelijk versmald; elk aan het uiteinde afgerond.

Pygidium tot een , bij het i iets langeren , stekel toegespitst. Voorcoxae groot , kegel-

vormig; achlercoxae als zeer groote , afgeronde platen , 7velke langer zijn dan het

metasternum. Dijen en schenen der achterpooten breed , zijdelings gecomprimeerd. Achter-

schenen korter dan de zeer lange tarscn , met lange eindsporen ; behalve de apicale

inkerving op de rugzijde , zonder inkervingen. Klauwen gespleten en meer of minder

duidelijk gezaagd. — De soorten van dit genus leven op injlorescenties , vooral van U m-

belliferen, ook op vermolmd hout. Zij zijn zeer vlug, maken spartelende bewegingen

en vliegen veelal snel weg. — De larven leven in vermolmd of week geworden hout, ook

wel in boomzwammen.
De larve van M. maculosa is door T^etzner ; de larve en pop van bisignata

zijn door Turk; de larve en pop van fasciata door Dufour ; die van aculeata
door Graclls en de larve nog door Eriehson beschreven.

Van de 15 Europeeschc soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied i'oor.

1 Pygidium meer of minder lang, priemvormig uitgetrokken. Epipleuren der dekscbilden baU'

zoo breed als de episternen van den metatborax. Dekscbilden minstens tweemaal zoo lang

als breed, naar acbtcren duidelijk versmald. De dikste tak der gespleten klauwen gezaagd . 2

l) Bij dt> iii.-l iti ons yvliicii vuurkuiueude M. jK-rlala Siilz. im-t duidi'hjkc siaiiL'ii.
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Pygidium zeer kort en brccJ kegelvormig. Epipleiircn ikr dekscliilden zoo breed als de epi-

sternen vnn den nietacliomx. Dcksclülden nauwelijks i^ maal zoo lang als breed, naar

achteren weinig versmald. Sprieten van af liet 5e lid duidelijk gezaag3. Eindsporen der

aclucrschencn geel 3

He: 5e tot loe sprietlid in "t oogvallend van de voorafgaande leedjes afgescheiden en breeder

dan dezen; ongeveer zoo breed als lang of slechts onmerkbaar langer dan breed, driehoekig.

Klauwen lijn gezaagd. Achterkaaks-lobben lang, slank en spits. Eindlid der kaaktasters minder

breed bijlvormig dnn bij fasciata. Dekschilden iets meer dan tweemaal zoo lang als aan de

schouders breed, naar het uiteinde duidelijk versmald. Pygidium lang toegespitst, lè (?) wt 2 (t?)

maal zoo lang als het laatste sternict: de zijkant meestal slechts tot het uiteinde van het

laatste sternict reikend. Zwart, op de bovenzijde zwart behaard. Einddoornen der achter-

schenen zwart. Bij ab.c. vestita Emery kop en halsschild geelbruin bebaard; de dekschilden,

behalve de lijne, zwarte beharing, bovendien meer of minder met grovere, geelbruine haren

gemengd; ook zijn het scliildje en de jileurae van den thorax vvitacluig behaard ; bet pygidiuin

krachtig, lang, aan den uilersten top gewoonlijk iets afgeknot (bij Winterswijk). Bij var.

"l'rericautia Costa (hracliyiira Mis.) is de bovenzijde overal bruinachtig, roodbruinachtig

of iets purperbruin bebaard; onderzijde grauw; pygidium zeer kort, slechts i^ (S) tot ij (<?)

maal zoo lang als het laatste sterniet. De ab.c. 'Flc-isc/u-ri Emery als brcvicauila, doch met

dicht glanzige, grauwe beharing (in België hij Fleurus) i). Bij bet <? het 2e en 3e kaak-

tasterlid en de voordijen van binnen bewimperd. Lengte 3J— 5J
mm. 2). Verbreid in de grens-

provinciën, doch over bet algemeen tamelijk zeldzaam; ook bij Heemstede. Op Umbelli-
feren; de larve in de stengels van Artemisia, Lycbnis en Cicborium. De var.

brevicanda in de Rijnprov 1. aculeata L.

Het 5e tot loe lid der minder duidelijk gezaagde sprieten geleidelijk breeder dan de vooraf-

gaande leedjes, duidelijk langer dan breed. Klauwen grover gezaagd. Achterkaaks-lobben kort,

breed en stomp. Het eindlid der kaaktasters bij het r? breed-bijlvormig, bij het J meer

knotsvormig. Lichaam plomp, in grootte zeer veranderlijk; zwart, lijn zwart bebaard, met

grauwe, geel- of bruinachtige banden; bij ab. c. rillosa Schrank (= yillosa Muls.) een-

kleurig goudgeel of witgrauw behaard. Kaaktasters zwart, bij het g het 2e en 3e lid aan

de binnenzijde met lange, grauwe wimperharen. De eerste drie of vier sprietlecdjes en de

basis der volgenden roodachtig. Halsschild gewoonlijk aan de randen dichter grauw bebaard;

niet zelden meer of minder dicht behaard, ook soms met de aanduiding van langsbanden.

Schildje witachtig bebaard. Dekschilden breed, aj maal zoo lang als aan de basis te zanien

breed; aan de basis gewoonlijk eene breede, meestal witachtige band, welke nabij het

schildje twee rondachtige vlekken vrij laat; van uit dezen band loopt eene smalle, behaarde

streeji langs den naad en verbindt zich met een breeden, achter bet midden gelegen, aan

de randen uitgezakten dwarsband, welke den zijrand niet bereikt. Pygidium aan het uiteinde

matig sterk afgeknot, bij het J tweemaal zoo lang als-, bij bet ? iets korter dan het anale

sterniet. Einddoornen der achterschenen geelbruin. Bij het $ de voordijen van binnen lang

bewimperd. Bij ab.c. "briaiitea Com. is de basaalband der dekschilden zeer onvolkomen en

blijft slechts eene vlek naast het schildje en eene scheeve humeraalstreep over, welke naar

den achtersten band gericht is. Bij ab.c. 'interrupta Costa zijn de basaal- en achterste

band aan den naad breed onderbroken; de basaalband loopt in eene gebogen richting tot

den naad, zonder deze te bereiken, de groote zwarte vlek aan het schildje verbindt zich

daardoor met de middelste; bij ab.c. *l>asaHs Costa zijn alleen het schildje, de basis, de

schouders der dekschilden , een smalle naadzoom en twee rondachtige vlekken achter het

midden witachtig of goudgeel behaard; bij ab.c. "corona ta Costa lost zich de voorste en

veelal ook de achterste band in langsstrepen op; bij ab.c. "siriato-guttata Muls. en ,vk/'<;oóT<z

Muls. vloeien de beide banden hetzij door langsstrepen of op eenige andere wijze ineen. Bij de

hierboven genoemde ab.c. yillosa verdwijnt ook de zwarte vlek aan het schildje en vertoonen

zich soms op de acbterhelft der overigens gelijkmatig licht behaarde dekschilden twee lichtere,

dichter behaarde vlekken. Lengte 3^—7 mm. Op vele plaatsen gemeen op bloeiende U m b e 1 1 i-

feren. De ab. c. villosa bij Breda en ook in België bij Laroche 2. fasciata F.

Dekschilden met talrijke, rondachtige, witachtige haarvlekjes. Lichaam kort, zwart, donker

behaard; aan de basis van het halsschild, nabij het schildje, met eene witachtige langsvlek,

de basis zelf en het schildje eveneens witachtig behaard; niet zelden vloeien enkele vlekjes

der dekschilden tot langs- of dwarsbanden ineen. Sprieten aan de basis meer of minder rood-

bruin. Tasters eenigszins bruinachtig, bij het ^ zwak bewimperd. Eindsporen der achter-

schenen geel. Lengte 3—3* mm. Eene zeer vlugge soort, welke zich op zekere zwarte fungi

op oude boomstronken (vooral van eiken) en in de reten van paalwerk ophoudt. Niet

inlandsch. In de Rijnprov (guttata Payk., atomaria F.) (maculosa Naezen)

1) In Zuid-Europa kunien nog eeu plar kleur-aberralies voor.

2) De lengte wurdt opgegeven zouder hel lange pygidium medegerekend.
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Dekschildi;ii met eciic schoiukrvlek, drie of vier iii ccne ilwarsrij staande, meer of minder

duidelijke vlel;ken aclitcr de sclioiidevs, ook de naad acliter liet schildje, alsmede 2 tot 4 acliter

bet scliildje gelegen vlekken geelwit behaard; veelal ontbreekt de schoudervlek; ook vcr-

ecnigen zich soms de achterste vlekken tot een dwarsband. Lichaam kort en breed; bruin,

ziideacluig behaard; de achterrand van het halsschild en twee langwerpige vlekken aan de

basis nabij liet schildje witachtig behaard. Tasters geel. Sprieten geheel ;;wart ofaan de basis

bruin of geelachtig. Onderzijde grauw behaard. Lengte 3i-4 mm. Niet inlandscli. Bij Ham-

burg; ook in België (coll. Muthien'} i) (albosignata Mis.) (bisignata Redt.)

4. Mordellistena Costa.

Di/ ,i;emis onderscheidt zich van Mo r de lla , doordat de achierschcnen, behalve de

apicalc inkervin.c op de rugzijde , nog i tot 6 inkervingen vertoonen , welke zich veelal

op de buitenzijde voortzetten ; ook zijn de eerste tarsleedjes meestal van inkervingen

voorzien {Fig. 94 //). Lichaam in den regel smaller ; het halsschild Tceinig of niet

breeder dan lang, soms een weinig langer dan breed, de dekschilden smal, naar het

uiteinde meer of minder versmald. Episternen van den metathorax lang , met rechten

of flauw gebogen binnenrand; in het jnidden weinig breeder dan aan hef uiteinde 2).

Bij de smallere mannetjes de kaaktasters altijd dichter behaard en het ie lid iets ge-

zwollen , de voorste dijen en schenen eenigszins gebogen en behaard; hetpygidiiitn langer

en dunner ; de oogen aan den buitenrand, behalve bij het niet in ons gebied vertegen-

woordigde sub-genus Tolida Muls., zonder wimperharen. — Levetiswijze als bij Mor-
de lla; vooral op bloeiende Umbel l ife r e n. De larven leven in stengels en zouden,

volgens Goureau , andere insecten verslinden. — De larve van M. par vu la is door

Schilling, Frauenfeld en Perris ; de larve enpop van m i c an s zijn door Perris ; de larve

van p umi la is door Perris en Kleffer, de pop door Xambeu; de larve en pop van

brevicauda zijn door Buddcberg beschreven.

Van de ± 30 Europeesche soorten komen 5 in Nederland en 4 /// het aangrenzend

gebied voor.

1 Middelsclienen met uiterst kleine, zeer onduidelijke, eindsporen (Sub-gen. M or del loch roa

Einery). Kop, dekschilden en de onderzijde," behalve de roode mesothorax en het roode

achterlijf, zwart; veelal, vooral op de dekschilden, met geringen paarsachtigen weerschijn;

halsschild bij het <? zwart of donkerbruin, gewoonlijk de achterhoeken naar de zijden of

ook nog de basis roodbruinachtig; bij het J het halsschild geheel rond 3). Lichaam fijn,

zijdeachtig, grauw, op het halsschild bij het ï en op het roodbruine gedeelte van dat bij het

y geel behaard; de mond, de eerste twee leedjes en het uiteinde der sprieten, de basis der

schenen, de eindsporen der achterschenen en de tarsen roodgeel. Bij het J, zeldzamer bij

het $, de voor|)00ten roodachtig. Bij het $ is gewoonlijk het midden van den buik zwart.

Tasters bij het S rood of zwartachtig; bij het $ zwart, het eindlid gedeeltelijk roodachtig.

Sprieten bij bet $ betzij geheel zwart, of alleen de basis der eerste twee leedjes, of ook

wel geheel geelachtig; slank, niet gezaagd; bij het $ zwak gezaagd. Halsschild breeder dan

lang. Dekschilden lang, nagenoeg tot achter bet midden met parallele zijden. Pygidium zeer

lang, smal, scherp toegespitst. Achtersebenen met 3, zeer zelden met 4 korte, wijd uiteen

staande, inkervingen; het te tarslid met 2 tot 3, het 2e met i of 2 korte inkervingen.

Voortarsen bij het $ met eene duidelijke liaarzool. Lengte 3*— 5 mm. 4). Door het geheele

land verbreid, doch overal zeldzaam; 0|) U mbel 1 i feren. Het $ zeldzamer dan het %.

(bicolor Sulz. , $ ventralis F.) i. abdominalis F.

Middelsclienen met fijne, doch duidelijke eindsporen. De inkervingen der achterschenen staan

niet zeer dicht opeen en bereiken minstens het derde gedeelte van de breedte der scheen 5)

(Sub-gen. Mordellistena i. sp.) -

2 Eindsporen der achterschenen geel. De inkervingen der achterschenen loopen zeer schuin, niet

1 ) Ik 7,:(^' liil rxciiijjiaar niet.

2) Bi| lu'l iii.'! in uÈis p-hifil vrrlc'i-i'iiwoordiüde ppnus Sli-nalia Muls. /.ijn dr i-iiislornpn van di'n molatljorax kort, met

m-li.jKi-11 hiiiiicnrand. iii liel midden Iw naai zuo breed als aan In-t nilfinde; ouk zijn de mff-n Inj liel nianiielje aan den

Iniilenrand van winnierliaren vourzien.

S) .SJiihkii liMdirijfl ceiie ali.e. (wijfje) imiciiha^llis uil BüSniP nu-1 in le'1 midden i«arl ^-evli'kl l.alyscliild.

4) De lenele, evenals liij Murdella, zunder liet [lyRidiuni niedefietik I.

r.) liij liel mei in ons gebied veilegenwourdiBde sub-Ren. Telida Mulv slaan de inkeivinsen der aelilersebenen dielil niieen.

zijn kort en lereiken slecbls hel vierde gedeelte van de lirei'dte der sel i
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aan den toprand evenwijdig; zij zijn meestal verschillend in lengte, zijn zwart en staan o|i

gelen of liruinaclitigen grond; de eerste ^gewoonlijk langste) inkerving begint in het midden
op de rugzijdc en eindigt in het midden der scheen. Tasters geel. De soorten tweekleurig
of geheel geel 3

Eindsporen der achterschenen zwart. Heheel zwarte soorten 5

3 Sprieten zwart, slechts de eerste vier leedjcs roodachtig; krachtiger ontwikkeld dan bij late-
ra lis. Lichaam krachtiger gebouwd dan bij la te ra lis. Eindlid der kaaktasters meer drie-

lioekig en veel breeder, slechts i.l maal zoo lang als breed; alle kaakcaster-leedjes zonder
wimperharen. üe inkervingen der achterschenen langer en meer schuin dan hij lateralis.
Acliterdijen meestal zwart. Zwart, bruinachtig behaard; de mond, het voorste gedeelte van
den kop, de tasters, de sprietwortel, de zijden van het halsschild, eene schondervlek, de
voor- en middelpooten, de basis en het uiteinde der acliterdijen, de schenen en tarsen

,

alsmede de eindsporen der achterschenen geelrood; episternen van den mctathorax van
achteren rood- of bruinachtig. Bij ah. c. axillaris Gylh. is het halsschild ecnkleurig rood,
de schondervlek klein. Bij ab. c. Julvipciinis Schilsky de kop (behalve de mond) en het

halsschild zwarcachtig; dekschilden licliter roodbruin; onderzijde bruinachtig. Bij ab.c. «//«ra
Schilsky de bovenzijde zwartachtig, slechts de mond, de sprietwortel en de voorste vier

pooten roodgeel. Bij ab. c. /«/rtyctv/i' Schilsky het lichaam bruingeel, slechts het achtergedeelte

van den kop, de tuphelft der sprieten en de onderzijde zwartachtig. Bij ab. c. taeniata
Schilsky het achtergcdeelte van den kop, een breede, in het midden iets uitgebogen, langs-

band op het halsschild, zwart; dekschilden geel, met eene lang-driehoekige, langs den
naad voortgaande, donkere basaalvlek, of naar het uiteinde bruinachtig. Bij het ^ de voor-
schenen sterk gekromd; het eindlid der kaaktasters ecnigszins driehoekig, het 2e lid naar den
top verbreed en gekromd. Bij het $ het eindlid der kaaktasters minder driehoekig, doch
meer knotsvornng; het 2e lid driehoekig, het 3e smal. I.engte 30 — 5 mm. Niet inlandsch.

In België hij Laeken; in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld; in Westfalen bij Dortmund.
(_h u m e r a I i s L.)

Sprieten hetzij geheel geel- of roodachtig, of hoogstens de laatste 6 lecdjes donkerder ... 4

4 Boven- en onderzijde geheel roodgeel, slechts de oogen , de inkervingen op de achterschenen

,

benevens de uiterste toprand der schenen en tarsleedjes zwart; niet zelden de dekschilden

naar het uiteinde en het pygidimn of het uiteinde van het achterlijf brninachiig. Lichaam
smal; lijn, zijdeglanzig behaard. Uiteinde der draadvormige sprieten gewoonlijk donkerder
gekleurd. Kaaktasters bij het $ niet bewimperd, het eindlid lang-driehoekig, het 2e lid iets

naar den top verbreed; bij het % het eindlid aan de binnenzijde meer afgerond. Voorschenen
bij het $ sterk gekromd. Sprieten bij het S korter dan bij het $. Lengte 3—4', mm. Ver-
breid doch overal zeldzaam ; meermalen in de omstreken van Maastricht.

(brunnea F.) 1. Neuwaldeggiana Panz.

Roven- en onderzijde zwart of bruinzwart, geelbruin behaard; de mond, het voorste gedeelte
van den kop, de tasters, sprieten, grootendeels de pooten, de zijden van het halsschild en
een langsband op de dekschilden roodgeel; veelal de zwarte middenband op het halsschild

slechts op de achterhelft aangedind of van voren onderbroken (ab. c. dorsalis Panz.), soms
nog maar aan de basis flauw aangeduid of geheel ontbrekend; bij ab. c. *atricoHis Schilsky
het halsschild geheel zwartachtig, de schouderband op de dekscliilden kort. Sprieten gewoonlijk
naar het uiteinde iets donkerder. Achterrand der sterniten geelrood; achterdijen met eene
donkere vlek, zeldzamer geheel zwartachtig. Bij het <? het 2C kaaktaster-lid sterker knotsvormig
verdikt dan bij liet J; het eindlid tweemaal zoo lang als breed, knotsvorniig verbreed en
aan het uiteinde scheef afgerond, bij het J volkomen afgerond. Deze soort, welke in kleur
met hnmeralis overeenkomt, werd door vele schrijvers als variëteit van deze beschouwd,
doch door Schilsky als goede soort geduid; zij onderscheidt zich vooral door het smallere,
langere, nagenoeg knotsvormige eindlid der niet bewimperde kaaktasters bij het J', de
lichtere, veel dunnere sprieten en door den anderen vorm van de vlek op het halsschild;

ook is zij kleiner en smaller. Lengte 3-4 mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeld-

zaam, vooral de ab. c. dorsalis; niet in de duinstreek gevangen.
(variegata F.) 3. lateralis Oliv.

5 De bovenste der 3 inkervingen (die nabij de basis) der achterschenen het langst, een eind voorbij
het midden loopend , zeldzamer de gehecle breedte der scheen doorsnijdend. De buitenste
eindspoor der achterschenen kort doch duidelijk i). Achterhoeken van het halsschild stomp,
iets afgerond. Sprieten en pooten zwart. Het 4e tot toe sprictlid bij het $ slechts weinig
langer dan breed. Lichaam vrij kort, zwart, dicht grauw of bruinachtig, op de dekschilden
gelijkmatig 2) behaard; zeer veranderlijk in grootte; zeldzamer de mond en de voor- of

1) Bij een paai' /uid-Europeesche sourh'ii uiulirrckl df liuilenste eindspoor gelieel,

2) lu /uid-Europa kuiiieii alierralies voor liij welke een dieliler grauw brtiaarde, breede langsband oleeneselioudervlek tegenover
de donkerder, lijne gruudbeliaring alsleekl.
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ook de niidilclpootcii roodgeel (.ib.c. picipes Costa). Sprieten bij liet g dun, nnuwclijl;s

langer dan kop en lialsscliild te zaïncn, aan den wortel rood- of bruinachtig; bij liet S het

5e tot 10e lid korter en duidelijker gezaagd. Bij bet $ bet eindlid der kaaktasters veel

brceder en korter dan bij bet J, bet ae lid iets verdikt; bet 2e en 3e lid bij bet 5 smaller

dan bij bet J"; voorsebenen bij bet $ sterk gekromd, iets naar de basis verdikt. Pygidium

bij bet t? tweemaal zoo lang als bet anale stcrniet, bij bet 2 korter. Het J' is korter cu

smaller dan bet J. Lengte 2— 3 mm. Op boscbbloemen en in gras, Juli -A'.ig. Vrij zeldzaam;

Noordwijk, Vogelenzang, Arnbcm, Zierikzee, op Texel en Vlieland en in de omstreken van

Maastricbt.

(troglodytes Mannerh., pusilla Redt., liliputana Mis., inaequalis Muls.) 4. parvula C.ylb.

De inkervingen der acbterscbenen kort, meestal even lang, boogstens de niiddelstcn iets langer;

de bovenste nimmer langer dan de daaropvolgenden . 6

6 Halsscbild, van boven gezien, breed-vierboekig, naar voren slecbts weinig versmald. Sprieten

bij bet (? kort en breed, den acbterrand van bet balsscbild niet bereikend; de voorlaatste

leedjes nauwelijks langer dan breed; zwart. Pygidium kort, kracbtig ontwikkeld, aan den

top afgeknot, bij bet ^ boogstens ij maal zoo lang als bet laatste stcrniet. Liebaam jilomp,

breed, zwart, dof, zwart bebaard. Acbterboeken van bet balsscbild afgerond. Eindlid der

kaaktasters bij bet S smaller dan bij bet J". Bij bet ^ de voordijen met wimpcrbaren; de

voorsebenen iets naar de basis verdikt. Deze soort gelijkt zeer op pumila, docb beeft

laatstgenoemde soort een veel langoren, smalleren stekel en zijn de acbterboeken van bet

balsscbild scberp en naar acbteren gericht. Deze soort doet iets denken aan Mordella
aculeata, docb is smaller. Lengte 3^—4J mm. Niet inlandscb. In België bij Namêcbe en

Comblain-Ia-Tour. De larve mineert, volgens BiidiUbe-rg, 'm de wortels vanGalium erec-

tum, waar zij zich met de bestanddcclen van den wortel voedt en niet op andere insecten-

larven jaagt (subtruncata Mis., obtusata Bris.) (brevicauda Bob.)

Halsscbild, van boven gezien, ongeveer zoo breed als lang, zelden iets langer dan breed.

Sprieten bij bet ^ sfanker en dunner, den acbterrand van het balsscbild bereikend; de

voorlaatste leedjes duidelijk langer dan breed. Pygidium lang toegespitst, bij bet ^ minstens

tweemaal zoo lang als bet laatste sterniet 7

7 Licbaam op de bovenzijde zwart bebaard; smal, zwart, eenigszins glanzig. Deze in grootte

buitengewoon verantierlijke soort is smaller dan brevicauda, met langer balsscbild en

pygidium en veel scherpere achterhoeken van bet halsscbild. Tasters zwart, het eindlid zwak

bijlvormig. Achtersebenen en ie tarslid met 3—5, het 2e tarslid met 2—3 inkervingen,

welke aan den toprand nagenoeg evenwijdig loopen en tot aan bet midden van de

breedte der scheen reiken; ook zijn zij, behalve de eerste inkerving, gewoonlijk even lang

(Fig. 94 U). Pygidium lang, toegespitst; bij bet g meer dan tweemaal-, bij bet S tweemaal

zoo lang als bet anale sterniet. Bij bet $ de voordijen zonder wimpcrbaren ; de voorschenen

iets nabij de basis verdikt; de sprieten iets langer dan bij bet $. Lengte iJ—4;' mm. Ver-

breid en niet zeldzaam op bloeiende U m be 1 li fere n. Men vangt veelal zeer groote en

uiterst kleine exemplaren dooreen; een exemplaar uit Holland (vermoedelijk Heemstede)

is slecbts i^ mm. lang 5- pumila Gylb.

Lichaam grauw- of bruinachtig bebaard 8

Halsscbild met stompe achterhoeken, weinig langer dan breed. Licbaam klein, smal, zwart;

op kleine exemplaren van pumila gelijkend, doch door de bruingele tot ascbgrauvve be-

haring en door de smalle tarsleedjes 'gemakkelijk te onderscheiden. Kaaktasters zwart, niet

bewimperd, het eindlid driehoekig, bij bet J ruim tweemaal zoo lang als breed. Sprieten

zwart, zoo lang als kop en halsscbild te zamen , iets gedrongen. Dekschilden bij het <? zeer

smal, bij het $ iets breeder. Pygidium lang en smal, bij bet <? ruim tweemaal zoo lang als

het anale sterniet, bij het $ iets korter. Acbterscbenen met 4 even lange inkervingen,

welke aan den toprand evenwijdig loopen en tot aan bet midden van de breedte der scheen

reiken. Bij het i de voordijen met wimperharen. Lengte 2—3 mm. Niet inlandscb. Zij zou

bij Hamburg gevangen zijn Cstenidea Mis.)

Halsscbild met spitse of rechte, scberp aangeduide achterhoeken. Eene in grootte en kleur der

beharing zeer veranderlijke soort. Lichaam matig breed, bij het $ smaller; zwart, op de

bovenzijde grauw, grauwhniin, rood- of geelachtig bruin , veelal zeer dicht en goud-glinsterend

zijdeglanzig bebaard. Schildje lichter behaard; de laatste 3 sterniten meestal zwartachtig of

donkerbruin. Kaaktasters zwart, bij het <J bet 2e en 3e lid bewimperd; bet eindlid bijl-

vormig. Pygidium bij bet g lang, smal, scberp toegespitst, ruim tweemaal zoo lang als

bet laatste sterniet; bij het 5 iets forscher, doch weinig korter dan bij het^. Voordijen

bij het $ bewimperd. Acbterscbenen met 3— 6 inkervingen, welke ongelijk zijn en nagenoeg

aan den toprand evenwijdig loopen; de middelste inkervingen zijn meestal iets langer en

bereiken gewoonlijk bet midden van de breedte der scheen, bet te tarslid met 3—4, bet
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2c iiicc 2— 3 inUcrviiigcii. Sprieten hij liet ï slanker da» liij liet ^. Lengte ai— 4^ mm. Op
Eupliorliia cy p a rissia s, Aiig.; de larve, volgens /l/«/.f««(', in den wortel van Knpliorbia
G e r a r d i a n a ; volgens 1'crris in de halmen van C a 1 a m a g r o s t i s CA m m o p li i 1 a) a r e 11 a r i a.

Niet inlandscli. Zij zon in de Rijnprov. bij Crcfeld voorUomen i). (grisea Mids.) (m i caiis Gcrm.)

LXV. Familie RHIPIPHORIDAE (Fig. 95).

Deze, in liiiropa door slechts weinige genera en soorten vertegenwoordigde, familie is het
naast verwant aan de Mordellidac en de Meloidae. — Kop inet vlakken of' bnltig verheven-, hij

Evaniocera en Enienadia lioog ol' zeer hoog gcwellden sehedel; of wel oji de onderzijde gebogen
;

achter de opgeblazen slapen sterk

ingesnoerd en als met een steel

aan het halsschild verbonden. —
Sprieten ii-ledig, bij het J van
t.Iyodites lo-ledig; hetzij vócn'

de oogen, onder den zijrand van
den kop (Pe 1 eco t om in i), of
naast het midden van den binnen-
rand der oiigen (Rhipipho-
rini), ol' wel op het voorhoofd
(soms ver achterwaarts) (Rbipi-
diini) ingeplant; bij het g ge-

kamd of meer of minder lang,

waaiervormig, bij dat van Myo-
dites lang, dubbel gewaaierd, bij

dat van Rhipiphorus lang,

dubbel gekamd (Fig. 95 II); bij

het $ meer of minder diep gezaagd
of gekamd (Fig. 95 111), bij dat

van Myodites enkel gewaaierd,
bij dat van Rhipidiiis draad-

vornn'g. — Oogen niet-, of meer
of ininder diep-, bij E va n i oce ra

gedeeld. — P>ovenlip meestal duidelijk voornitstekend. Achter-

kaken met twee, aan de basis vergroeide, lobben, of zonder binnenlob. Kaaktasters 4-ledig, de Icedjes

langwerpig, soms breed en plat; het eindlid eivormig. Liptasters 3-ledig.— Halsschild zonder scherpen

zijrand; aan de, aan weerszijden veelal zeer diep iiitgcrande, basis zoo breed als de dekschilden ; naar

voren versmald en meestal meer of minder sterk afbellend. — Schildje vrij, bij de Rhipiphorini
door bet, aan de basis lobvormig nitgetrokkcn , halsschild bedekt. — Dekschilden hetzij niet verkort,

langs den naad aaneenslnitend (Pe 1 e co to mi n i), of aan den naad divergeerend en elk afzonderlijk

naar achteren sterk versmald (Rhipiphorini); of wel sterk verkort, nauwelijks het achterlijf

bereikend, bij het J soms geheel ontbrekend (R h i pi d iin i). — Gevlengeld; hij de Rhipidiini de

achtervlengels geheel onbedekt, soms bij het 5 ontbrekend. De achtervleiigels herinneren, volgens J. Red-
tcnbachcr, deels aan die der I5u p re s ti d ae, deels aan die van Atractocerns onder deLymexy-
lonidae. — Voorcoxae nagenoeg aaneenstootend, kegelvormig nit de, van achteren open, gewrichts-

holten nitpiiilend. Achiercoxae dicht-, bij Myodites wijd niteenstaande. Pooten lang en dun, bij

Enienadia krachtig ontwikkeld. Voor- en middelschenen zonder-, of met korte-, bij Einenadia
alle schenen met krachtige eindsporen. Voor- en middeltarsen 5-, achtertarsen 4-lcdig. Klauwen
gespleten, gekamd of gezaagd; bij het in Griekenland voorkomende genus Scotoscopns Reitt. aan

den top met een duidelijk, aan de basis met een onduidelijk tandje, de achterklauw van alle tarsen

tusschen heide tandjes lijn getand. — De larven leven parasitisch, meestal bij llym e n op te ra (bijen en

sociale wespen), bij welke zij nog ecne afzonderlijke metamorpiiose (hy|ier-metamor|ihose) ondergaan.
Ook leven de kevers aldaar en treft men ze slechts zelden buiten de nesten aan. De larve van de

niet in ons gebied voorkomende Rhipidius pee tin ico r n i s Thnb, (blattarum Sund.) leeft

parasitisch in kakkerlakken (Periplaneta aniericana).
Van de drie in Europa vertegenwoordigde tribus komt ée'n genus met eenc soort vanden tribus

der Rhipiphorini in Nederland voor.

1. Rhipiphorus Fabr. (Fig. 95).

(Metoccus Gerstücker)

Kop breed, de schedel vlak. Oogen bijna niel uitgcrand. De mond tegen de voor-

coxae aanliggend. Voorkaken >net gewonen iop Achterkaken met twee dunne, borstel-

en i>.'i ,?

zeer sterk uitgcrand, bijna middendoor

I) AVeiliclil nn'l parvul.i vtTward.
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nchtii^e lobben, van wc/kt' de bnilciislc lana^ is. Kaaktastcrs ihaaikvrmig. Kin smal.

Tong aan den iop uilgerand, de liptaslers op haar uiteinde ingeplant. Sprieten naast

het midden van den binnenrand der oogen in,i;eplant ; bij het S lang, dubbel ,i,'ekamd

{I'ig- 95 //) bij het % kort, enkel gekawd (Jug. 95 ///). Halssehihl langer dan breed

,

met eene diepe, van voren afgekorte, middengroef; scherpe achterhoeken, aan weerszijden

van de basis diep iiitgcrand en met eene lobvormige voortzetting over het schildje ; naar

voren zeer sterk afhellend. Dekschilden aan de basis zoo breed als het halsschild, langer

dan het achterlijf; aan den naad divergccrend en naar achteren elk afzonderlijk sterk

versmald, de achtervleiigels gedeeltelijk onbedekt latend Voorco.xae groot , dicht aaneen-

staande; achterco.xac eveneens dicht aancenstaande. Poolen lang en dun; schenen met

kleine-, de voorschenen geheel zonder eindsporen. Tarsen met lan.i^e , draadvormige , in

lengte geleidelijk afnemende , leed/es. Klauwen aan het uiteinde gespleten. — De larve

7ücrd beschreven door Stone, Chapman en Murray , de pop door Dnbois en de levens-

'ivijze o. a. door Ramdohr , Ilampe , Stone, Murray, Smith , Rouget , Gradl en floffer.

De cenige Europecsche soort komt ook in Nederland voor.

Het ^ is zwart; de zijilcn van liet luilssehild, gewoonlijk alleen 0|i de acliterliell't, de dek-

scliildcn gelieel, als ook liet acliterlijl' geel of bruingeel; bij ab. c. apicalis C.radl de uiterste

top der dekschilden zwart ; bij ab. c. "niaailaris Gradl de eerste sternicen met 2 tot 4 scberp

begrensde, zwarte vlekken; bij ab. c. 'abdiiminali.': Gradl het achterlij 1' op de biiikzijde

zwart, eenigszins glanzig, op de rugzijde roodgeel, bij ab. c. "iiiffrirciilris Gradl op de

beide zijden diep zwart. Bij ab. c. ^ *iiigresccii.t Gradl alleen het halsschild aan weers-

zijden van de basis bruin, overigens zwart; de dekschilden op de acliterliell't diep zwart,

naar ilc basis donkerbruin; acliterlijl' gclicel zwart. - Het $ zwart, de zijden van het hals-

schild van achteren en het achterlij 1' geel; dekschilden zwart, veelal aan de schouders iets

geel, bij ab. c. scmijhivns Gradl lie dekschilden geel en aan den top zwart. Hij ab. c.

'nolirciitris GnA\ de zijden van het halsschild geel, de dekschilden zwart en de eerste stcr-

niten met 2 tot 4 scherp begrensde, zwarte vlekken. Bij ab. c. 5 *jlavoiügcr Gradl de

zijden van het halsschild geel, de dekschilden geel en aan liet uiteinde zwart, de buik zwart

irevlckt. Lengte 8—11 mm. Larven en pas uitgekomen kevers in de nesten van Vcspa
gcrnianica F. en vulgaris L. 1). De kevers verlaten de nesten spoedig, om er ver-

moedelijk niet in weder te keeren. Naar het schijnt bewonen zij alleen die nesten, welke

in den grond 0|) beschaduwde plaatsen, vooral aan boschranden, voorkomen. Ol'sclioon nog

niet met volkomen zekerheid uitgemaakt is waar de eieren gelegd worden 2), vond men
het jongste larve-stadium parasiteerend binnen in de voorste ringen van volwassen wespen-

larven, door welker huid hel zichtbaar was 3); is deze larve ruim 4 mm. lang geworden, dan

boort zij zich naar buiten op de hoogte van den derden lichaamsring van de wesp-larve

en vervelt gedurende dat uitboren, zoodat de oude luiid in de wond achterblijft. De voorste

segmenten van den gastheer zijn dan leeg gegeten. De Rh ip i ph o r u s-larve is nu zoozeer

in grootte toegenomen, dat de zwarte, oorspronkelijk aaneengesloten tergiten en sterniten,

tengevolge van de uitzetting dor dunne verbindingshuid, als eilandjes ver vaneen liggen.

Daarna leeft zij buitcnop bare prooi, welke eerst meer uitgezogen, later meer opgegeten

wordt, totdat er nagenoeg niets meer overblijft. De eerste, inwendig parasitcerende larve-vorm

is langwerpig, vleezig, wit; met weeke huid, waarop harde, ruwe, zwartachtige schildjes op

de rugzijde (tergiten) en evenzoo gevormde, met tot de voortbeweging dienende borstel-

bareirvooiziene, schildjes aan de buikzijde Csterniten); met afgcrond-driehoekigen, zwarten kop;

één paar ocellen, korte, 3-ledige sprieten en zeer krachtige kaken; drie paar korte, thoracale

pooten en twee gcsteelde schijfjes aan den laatsten ring (0.5 mm. (uit het ei)—4.5 mm.).

De larve in het tweede stadium, waarin nog eene vervelling voorkomt, volwassen zijnde,

is dik, sterk gekromd, vleezig, geheel wit; de huid week, zonder schildjes of haren; alleen

liet uiteinde der kaken bruin; met zeer kleine poot-rudimenten (21 mm. over den sterk

gekromden rug gemeten). Volgens Slciiie zouden de volwassen wespen-larven door de Rhi-

p i p 11 o r 11 s-larven in den tijd van 48 uren, niet uitzondering der huid en der harde kaak-

deelen , verslonden worden. De larven brengen, volgens liampc, kevers voort van verschillende

grootte, naar gelang zij geleefd hebben in de cellen van arbeidsters of wijtjes. Het verpoppen

geschiedt in de cellen, welke door de wespeiilarven nog toegesponnen waren. De kevers

1] Viiij /);•. K- ;/..//./ I.- r.riA vmiil ;.' iHiiiiiicr iii cl.- lirslni van V. g cT m a li i c a.

2) Hl-I 11 si waarsiliipihik i> 1..l-Ii dal tn-l wijlj.- lian- i-iricii tr;;l iii ili- crilcn 'In' w.sjirii. V..Ijioils Chupmun /.iii zulks in

r..ll.-li,l lii.iil ]ilaals li.'l.lini. Hi'l lun A.m aan li.-l tucval uv,T);,-lal.-ll z.l|n. ..1 iril.- w.-sii , li,-l lioul aU liuii w.Iial.riaal \wtur-

k.anl, A>- \M\n\ aan l.aai' li. Iiaani liaii^rn.! naar In-I nrsl .jvi'rlil'.'llill.

'

'i) /..•! ,.ii\vaaiMlii|nlijk i~ .!. ni.Triiiii; \:m A Miiiriii, ,lal .1.- 11 li i |, 1
1, li .1 r.i s-larvp g.-cii T-uürm~e.ns, maar van li.'lj.'lfjc vu^•^l^^l

li-fll aK 'lal dfi wrsp, 1 wrik.- /IJ d.' i -d ti.-\\„.,nl, 'I 1 d..ui de \v.tk\\.s|icn pt-vucrd wurdl-
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komen in den nnzonicr te voorschijn. Diiai' de wijljes in de gcvangensclia|) nog in Oetobcr
eieren legden, is het niet onwaarschijnlijk dat deze, welke zeer klein zijn, overwinteren.
In Nederland tot nog toe alleen bij Soest en Roermond aangetroffen i). In België bij Dilheck.

(alTniis l'isch.; J angidatns Paiiz. , erythrogastcr l'rühl.) i. paradoxus L.

LXVI. Familie MELOIDAE (Fig. 06).

Deze, door liarc gecompliceerde ontwikkclings-geschiedenis, merkwaardige l'aniilie, vertoont de
naaste verwantsclnp met de R li i p i p h ori dae, doch heelt ook kenmerken gemeen met de Pyro-
chroidae, Anthicidac en Oedcmcridae. — Kop vertikaal geplaatst, hartvormig ol' drielioekig,

met boog gcwelldcn schedel, meestal achter de oogcn met dnidclijke slapen; door middel van een
ibni halsgedeclic aan bet, van voren meestal versmalde, balsschild verbonden, docb daartegen aange-
drnl;t. — Sprieten ii-, zelden g-ledig (Ce roco ma) ; op bet voorhoold, of vlak naast, ofvóór de oogen

ingeplant; draad-, borstel- of snoervormig, soms
naar het uiteinde verdikt of knotsvormig; in vele

gevallen bij het ^ sterk afwijkend in vorm, met
onregelmatig verbreedeleedjes(Fig.9ÖlI).— Boven-
lip meestal hartvormig of vierhoekig; evenals de kin

bij Cerocoma, vooral bij het (?, nitgetrokkcn.

Voorkaken dvieboekig, met gewonen top; in enkele

gevallen aan den binnenrand getand. Achterkaken
tweelobbig. Kaaktasters 4-ledig; draadvormig, met
kegelvormig cindlid, bij Cerocoma de twee voor-
laatste leedjes meer of minder opgeblazen. Lip-

tasters 3-ledig, draadvormig.— Ilalsscbild van voren
smaller dan de kop. — Schildje duidelijk, bij M e 1 o e

zeer klein of niet zichtbaar. — Dckschilden veel

brceder dan bet balsschild, evenals het overige
chitineskelet tamelijk zacht en buigzaam; betzij

lang en smal en met de naadranden aaneenslintend;

of wel korter dan het weeke achterlijf, met naar

achteren divcrgcerende naadranden, langs de zijden,

op de onderzijde, de epimercn van mcso- en

metathorax scheedeachtig omvattend (Meloë);
bij Sitaris vlak achter het schildje, tot aan het uiteinde zeer sterk versmald en divergeerend. — De
ncrvatnnr der achtcrvleiigels is ongeveerals die bij de I-agriidae, P y r och r o i dae, Pythidae en

Ocdemeridac. Bij Lytta ves ica to r ia is , volgens Rogcr, bet topgedeelte der glasheldere vleugels

zeer klein; achter het gewricht met eene donkere dwarslijst. De terngloopende aders in de area externo-

media geheel rudimentair, zoodat de dwarsverbinding de venae externo-media en sca|ndaris onmiddellijk

verbindt en zeer lang is. De vena externo-media is volkomen recht. De vena interno-media is spoedig na

baren oorsprong gedeeld, de binnenste deelingsiak zeer kort en met de buitenste niet meer samenkomend,
de cel daardoor naar den achterrand open; de bijaders in de area interno-inedia gewoon, ongedeeld,

slechts de anale met de hoofdader verbonden. De vena analis gewoon. — Metasterninii hetzij lang, met
ver van elkaar verwijderde middel- en acbtercoxae; of wel zoo kort, dat de middelcoxac met het

uiteinde op de acbtercoxae liggen (Meloini). Alle coxoe kegelvormig uitpuilend en aaneenstaandc.

Achterschenen met twee eindsporcn, van welke de eene zeer breed en aan den top scheef afgeknot en

uitgehold is; bij de Mylabrini de twee eindsporen gewoon en toegespitst. Tarscn meestal gewoon,
soms bij het ^ de voortarsen verbreed (o. a. Cerocoma). Voor- en middeltarsen 4-, aciitertarsen

5-ledig. Klauwen in twee ongelijke helften gespleten, welke hetzij ongetand zijn, ol van welke de

grootere helft kamvorniig getand is.

Alle soorten van deze familie, welke voor het groote meerendeel bewoners der warme landen

zijn, hebben in luui bloed eene scherpe, blaarirekkende stof, het „Cantliaridine" 2); van daar de

naam „ Blaartrekkcrs". Zij leven op verschillende knndachtige planten, boonicn en heesters, veelal

in groot aantal bijeen; anderen op den grond.

Hoogst merkwaardig is de ontwikkeling dezer dieren 3), bij welke, voor zoover bekend, eene

dubbele metamorphose (hypcr-metamorphosc) voorkomt; de larven leven (wellicht bij alle soorten)

parasitiscb in de nesten van Hymenoptera (bijen cu sociale wespen). Vooral van de genera M e 1 o e ,

iir lirll'l v:in Se[jUM1ilitM'

""!', "J 'liijii''n .|ii"'ilis.

ilihTlijr v:iii r.hi iiipiiuri-ii

Volgens U. Cfiiitl is de besle vnii£;hj(l lul. Vdi.r ili- ünistreken van Kper in Uulieinen) van de

lul in het midden van Oclulier. Hel vindi-ii van IV li i p i [i h o r n s buiten di- ne>len kuinl zelrlei

na hel verlaten, om Ie Vüinen /')')/'. ƒ);. E. Il'ilfrr /.aj; hoe de wespen met hr};eeriyhi'id het

atlikten, iels dal hij veh^ iniereni<aslen iickend is.

Van Canlharides, «Spnanselie vliegen", welke lul de voural vrurper in i^ehrnik zijnde li-ckplcislers verwerkt vvei'den, Mi-n

bezigde daarloe niet alleen di- suurleii van hel ;ieniis I.ylla, doeh uuk die'van Mei'..;', Mylal.iis .-n anderen

/ie nilvoeriper hij de versehillendt- (genera.
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Lytta en Sitaris ziiii oiiurcin Ac ontwikkeling uitvoerige en volledige wiiarnemingcn geds:iii door

vo!i Slebüld , Newport en vooral door Fiibre , later nog door anderen; van andere genera zijn sleclus

enkele stndiën bekend geworden. Tusschen de uit liet ei gekropen larve cu de poji bestaat nog

een tweede larvevonn, alsmede een popaclitige toestand (psendo-popj eu eindelijk nog een r,e larve-

vorm. - De eerste, zeer beweeglijke larven, welke zich op allerlei bloeiende planten, als Ranon-

kels en Anemonen, doch vooral op Compositen, verspreiden en van daar zich aan bijen hechten,

werden door L/wh/ als parasieten van bijen onder den naam van Pediculus a pis en door Léoii Diijnur

als Trinugulinns a n dre n e to r uin beschreven. Fdbre te Avignon beschreef ze als de larven van

Meloidcn en herkende ze als zoodanig, evenals reeds vroeger GcKv/^r/ en i/f Ct'tv (,dic ze uit Mei oë-

eieren hadden verkregen). Deze eerste larven, welke meestal pi^^r gelang der soorten) geel zijn, zijn

langwerpig, met een 'tirichoekigen kop, waarop twee 3-ledige, in een langen borstel nitloopende sprieten,

en twee grootc, zwarte occllcn; 3 paar lange, thoracale pooten, welker tarsen schijnbaar 3 1) klauwtjes

dragen, van daar de naam van Tri ini g n 1 i n e n; bovendien 4 borstelachtige staartaanhangsels aan

het^achterlijr. 15ij die van Lytta vesicütoria o.a. ontbreekt de sprietborstcl , eindigen de tarsen

schijnbaar in drie ongelijk lange klauwen en zijn slechts twee staartborstels voorhanden.

Overzicht der Sub-Fanailiën en Tiibus.

1 Sprieten draad- of snoervormig, soms r.aar het uiteinde verdikt of knotsvormig; in vele

gevallen bij het $ sterk afwijkend in vorm (Fig. 96). Klauwen in twee ongelijke hcli'tcn

gespleten, welke in den regel ongetand zijn; bij de niet in ons gebied vertegenwoordigde

genera I.ydus en Ilalosimns de grootere heU't kamvorniig getand. Dckschilden tot aan

bet uiteinde aaneengesloten, of kort en sterk divcrgccrcnd , in welk laatste geval de achter-

vleugels ontbreken eu het metasternimi zoo kort is, dat de middelcoxae met het uiteinde

op de acluercoxac liggen. Bij bet $ ligt het copulatieorgaan 2) (bestaande nit den penis,

welke aan het inteindc van weerhaken voorzien en tusschen de beide steeds gescheiden

parameren gelegen is) vertikaal of eenigszins schuin in bet achterlijf. 1. Sub-Fam. MELOINAE. 2

Sprieten draad- of borstelvonnig, zeer zelden snoervormig ol' naar het uiteinde zwak verdikt,

in welk geval hetzij de dckschilden sterk divergeeren en het metasternum lang is, of wel

de slapen van den" hals niet afgescheiden zijn. Metastcrnuui altijd lang. Klauwen in twee

ongelijke helften gespleten, van welke de grootere meestal kamvormig getand is; is deze

niet getand, dan divergeeren de dekschilden. Dckschilden hetzij tot aan het uiteinde aaneen-

sluitend, of meer of minder divergeerend. Altijd gevleugeld, lüj het g ligt het copulatie-

orgaan (bestaande uit den penis, die zelf onbewapend is, doch welker achtereinde echter

veelal door het sterk ontwikkelde en gewijzigde praepiitinin als door verscheidene uitsteeksels

omgeven schijnt) horizontaal in het achterlijf; de vergroeide parameren vormen als 't ware

een beschuttend dak over den penis. (In Nederland alleen het genus Sitaris, bij welke de

slapen duidelijk afgescheiden zijn en de dekschilden sterk divergeeren). II. Sub-Fam. ZONI-

TINAE !" Zonitini.

2 Ongevlengcld. Dekschilden, ten minste bij het J, sterk verkort, met afgeronde of over de

geheele" lengte naar achteren divergeerendc naadrandcn; langs de zijden, op de onderzijde,

de epimeren van meso- en metathorax sclieedeachtig omvattend. Metasternum zoo kort, dat

de middelcosae met het inteinde op de achtercoxae liggen; ook ligt het uiteinde van het

metastenuim op de basis der achtercoxae. Schildje bij het genus Mc loc zeer klein of niet

zichtbaar 3). Achterscheneu met twee einds|)oren, van welke de eene zeer breed en aan den

top scheef afgeknot en uitgehold is 1. Meloini.

Gevleugeld. Dekschilden gewoon, met tot aan het uiteinde aancenslintende naadrandcn; langs

de zijden de epimeren" van meso- en metathorax niet omvattend. iSIetasternmn lang, de

middelcoxae ver van de achtercoxae verwijderd. Schildje duidelijk. Minstens de eene eind-

spoor der achterscheneu naar het uiteinde verbreed en scheef afgeknot 4) . . . U. Lyttini.

1) Vulfii» Itriiiirr lil.jll liij M r I ,n- n-n luiisc. aan li.'t uU.'jii.lc laiic.'lv..niiij; v.-i liiwil,-, ii-ts iilwaarls ^fliui;.-!! iia.lil.-uklMinv

M«jrli!iiiil.-Ti n< iijii Hii l...v.-ii.li.-ii Hv vi-ii laiiKc (üiiii wi-.T>;ijclvn .i-ii) , liaakvoniiiRi', k„tl.re zijklauwi-n, ili.- \-H l.uil.-ii-

.11 atwaarls ;ifl)upi-n ï.i|ii "-ii nul <ii*ii iiiiddi-iiU'ii een liriclaml vuniieii l)-* zijklaiiwi'il vorim-n duur liiiniii' MTi;r.)i'iiii- liases

dl. aaulic.lilinus|.laals va.i den iiii.ld.-iiklaiiw. /.uodocnd.. is li.-l ,-lnrrili|k .en i'iik.di- klauw, UTWijl ir drii' siliijiiliaav alioii-

dt-rlijki* klauwen legidiik, als ui-n {;.-Ih-i-! , liewut;<?n wurdrn

Bij I.ylla, Sitaris i'u di- nifl in uns fAnri v.il.i;rnw.i,mligdi< j-piliTa 1\1 y 1 a In- i s .•n K p i .a n I a litzillfn de

larven séliijubaar dl-ie uuselljk lanpe klauwen, n,l. een cl„..te klauw, uil welker basis Uvee aelUer elkaar slaande, khiuw-

vunuifte, bnrslelliaren unlsprinfïen.

2) Uit toestel is veelal aan het pedrini},'ile insect n.i;; dnideli|k waariieenibaar.

3) Bij bet in den Balkan \ijuikiiinende penus Si tar u li ra. li y s l'.eilt. lul s.liildje wer pront.

41 liij den Irilius der Mylabrini verluoiien de aelileix, henen Iwei- i;e\vuoii luejjespilsle eindsporen.



LXVI. Meloidae. — I. Meloë. 309

I. Sub-Familie MELOINAE.

I. Tribus M E L 11 1 N 1.

Hevat slccht.s lici genus 1. Meloë.

II. Trilnis L Y r T i n i.

Spritncii ii-lcdig, iliaail- of cuiiigs/.iiis snocrvorniig; vlak iiansc de oogcii ingcplam. Bovenlip,

voorUaUcn en Uin kor: -• Lytta.

Sprieten y-ledig; bij bet $ onregelmatig (Fig. y6II); bij bet J sterk Unotsvormig, met groot

cindlid; ver van de oogen ingeplant. Uovenlip en kin lang en breed-, bij het $ minder

nitgetrokken; voorkaken slank 3. Cerocoma.

II. Sub- Familie ZONITINAE.

III. Tribus Z o N I T 1 N I.

Bevat slechts bet genus 4- Sitaris.

I. Sub-Familie MELOINAE.

1. Tribus M E L o I N I.

4. Meloë L.

Kop zeer ,^'roi'/ , achter de oo.s^'eii slerk verlen,i^d , met //('(',<,• gewelfden schedel; door

een dunnen hals met het halsschild verbonden.. Sprieten draad- of snoervorniig, bij enkele

soorten in het midden bij het ? ie/s- , bij het X sterker verdikt en ook wel geknikt

{Fig. 69 /); vóiir de smalle, langwerpige , niet uitpuilende ooge/i ingeplant. Bovenlip

uitgerand. Voorkaken hoornachtig, aan den binnenrand hoekig, of tnct ^ongelijke tanden.

Aehtcrkaken met twee hoornachtige lobben. Eindlid der kaak- en liptasters eenigszins

eivormig en gewoonlijk afgeknot. Tong aan het uiteinde Jlauiv uitgerand. Halsschild

gezüoonlijk smaller dan de kop , aan de zijden niet scherp gerand. Schildje zeer klein

of niet zichtbaar. Bekschilden aan de schouders veel brceder dan het halsschild; ten

minste bij het 9 sterk verkort en versmald ; met afgeronde , of over de geheele lengte

naar achteren divergeercnde naadranden ; langs de zijden , op de onderzijde, de epimeren

van meso- en mctathora.x scheedeachtig bedekkend ; de naadranden aan de basis sterk

over elkaar grijpend. Geen achtervlengels. Metasternum zoo kort , dat de middelco.xae

met het uiteinde op de achtercoxae liggen ; ook ligt het uiteinde van het metasternum

op de basis der achtercoxae. Voor- en middelco.xae zeer groot , kegelvormig. Achterlijf

bij het i meestal klein , het laatste sterniet meer of minder uitgerand ; bij het J zeer

groot {i'ooral bij het bevruchte 2, dat buitengewoon in omvang kan toenemen), metgewoon

laatste sterniet en door de dekschilden onbedekt. De tergitcn van het achterlijfvertoonen

meestal eene vastere, grover gerimpelde , sterker glanzige chitineplaat {de „arca"),iiielkc

van het overige dunnere huidskelet duidelijk afsteekt ; soms is de area zeer groot, soms

zeer klein , vooral bij de bevruchte wijfjes , tengevolge van de uitzetting der verbindings-

huid ; hij enkele soorten ontbreekt deze area [o. a. bij de Zuid-Europeesche M.tuccins
Rossi en bij de mannetjes van enkele andere soorten), of ivel is zij van de, eveneens meer

vaste, verbindingshuid moeielijk te onderscheiden [o. a. bij de Zuid Europeesche M.
majalis L.). Achterschencn aan het uiteinde met twee eindsporcn , van welke de eene

zeer breed en aan den top scheef afgeknot en uitgehold is. Klauwen in twee ongelijke

,

ongetande helften gespleten. — Jiij aanraking persen de kevers bloed uit de kniegewrichten,

wat onze huid eenigszins aantast, evenals de „Spaansche vlieg" i); daar het bloed

1) De tiUiaiiifkkeiide »luf Jer M i' hi c'» ib, .vcnaL bij l.yllii, « C.i ii I li a ri J i iic » . iij wndea viuegrv imlf gi'iiti'skunde tegeu

jicht en doUehundsbeeten gebruikt.
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^'ccl en vrij dik is, wonicn zij wel eens „oliefori-eii" ;^enocmd ; overigens hecfcn zij ook

wel „Meiwormen" 1). De l;cvers verscJiijnen reeds in Jiet laatst van Maart en vertoonen

zich vooral in April en Mei (van daar hij de Duilsehcrs de naam „JSIaiivurm"), som-

migen tot in Juli, eeiie enkele soort vertoont zich in den nazomer. Zij voeden zich met

lage, kruidachtige planten , welke vooral tusschen gras groeien. liet bevruchte 1 graaft,

met de voor- en achterpooten , kuiltjes in de aarde, kruipt dan uit het kuiltje en legt,

zich met de voorpoolen aan den rand vasthoudend , op den bodem daarvan een groot

aantal, langwerpige, gele eieren. Zij herhaalt zulks op t'wce of drie andere plaatsen,

tot alle eieren gelegd zijn.

De gele larven, welke na ^ tot 6 7oeken uitkomen (de zoogenaamde Tr iunguli nc n\
beklimmen bij voorkeur planten tnet gele bloemen , vooral Co mpos it en en begeven zich in

aantal op de bloetnhoofdjcs. Komt nu een voor de larven passend insect {waaronder verschil-

lende stuifmeel-verzam'elende bijensoorten, vooral die van het genus P o dal ir in s

{Aniliophora^ behoorcn) de 'bloemen bezoeken, dan hecht zich de Mcloi-larve aan

het haarkleed van de bij en wordt aldus medegevoerd. Zeer vele larven gaan ten gronde,

omdat zij zich aan andere bloembezoekers als : andere Ily m e n op t e r a en ook Diptera
hechten '; alleen de loijfjes-bijen kunnen in de verdere ontwikkelingvan de Me loë-larvcn

voorzien, het schijnt 'dan ook dat die, loelke zich aan mannelijke bijen hechten, alleen

dan terecht komen, wanneer zij bij de paring op het % overgaan. Aangezien een^Me loé

ongeveer 3 a 4000 eieren legt is het geen bezwaar dat er zoo velen omkomen. Het

schijnt dat de honigbijen door de Triungulinen gedood kunnen worden, als deze zich

tusschen de achterlijfsringcn inboren ; ook kunnen de Triungulinen zich in de bijenkorven

niet verder ontivikkelcn , waarop, naar het schijnt, echter uitzonderingen bestaan.

Komt nu eene met Triungulinen bezette wijfjesbij bij haar nes' aan, dan houden de

Meloc-larfjes zich rustig zoolang de bij de larven-woningen gereed maakt en dezen

met vocdselbrij , uit honig en stuifmeel bestaande , vult; zoodra echter hel wijfje een ei

legt bij den voedselvoorraad , tracht de Meloi-larvc dat te bereiken; gelukt dit , dan is

zij geborgen ; geraakt zij echter in de vocdselbrij terecht , dan komt zij om ; zijn meerdere

Triungulinen in eene zelfde cel terecht gekomen , dan behoudt één het veld ten koste der

overigen. Is nu de Meloë-larve op het bijen-ei gekomen en de cel door de bij goed

gesloten , dan bijt zij met hare stevige kaken het ei open en voedt zich met den inhoud

ervan, alsook ?net het bovcngedeelte van de eischaal ; zij drijft dan als in een. schuitje op de

voedsclbrij. jVu vervelt zij en verandert daarbij van gedaante, verliest nl. de oogen

,

zvordt vleezig, dik . wit, 'madeachtig, terwijl de groote poolen tot veel kortere, van een

enkelvoudigèn klauiv voorziene, gereduceerd worden ; een en ander onder wijziging der

monddcelen , die nu geschikt zijn om de voedsclbrij op te nemen. />/ dit tweede stadium

groeit de larve snel, is eindelijk 'dohtiassen (±25 mm latig'), doorboort nu demcaml 7'an

de cel, waarin zij tot nog toe verblijfhield en kruipt in den grond, om in het derde stadium

van schijnpop
(
pseudo-chrvsalide) over te gaan; ge-woonlijk geschiedt zulks in Augustus.

De huid van het tweede stadium blijft, hetzij geheel , hetzij na te zijn opengebarsten, om

de harde huid van de schijnpop zitten. Na de overwintering heeft wederom eene vervelling

plaats, eveneens zonder dat de oude huiden verscheurd worden, en nu is de gedaante -weder

larveachtig; dit vierde stadium, waarin evenmin als in het derde voedsel wordt opge-

nomen
,
gaaf nu werkelijk , na de laatst verkregene huid te hebben afgeworpen ,

in de

echte pop (iiymph) over 2). J)e te voorschijn komende kever moet nog ttoee omhullende

huiden verbreken. De geheele ontwikkeling duurt derhalve een jaar, wellicht bij sommige

soorten langer.

De meeste soorten zijn blauwz-wart of zivart , sommigen met violet- ofgroenachtige

kleur-schakeeringcn. De' mannetjes zijn 'soms zeer klein, de -wijfjes soms buitengewoon

groot.--- De jonge larve van M. p r osca ra ba e u s -werd door Kcaumur en de Geer, de

li. (I.'lkulri', (1,-Kï.inii, uill.c.-llr, .aiiLMVII.-. V.T .ie Jhn Ml/..

•11 cii ii\rii|ilicri v;iii M. a u I u m 11 a 1 i s a\ inu!. c a 1'a ha i- il i. var. tijaiieus aan epri

III Collili-s-soiMiL'U waivn. Diif^i'Vi-er ilO cm. ilifp in di-ii büdiMii ; ii} lii-vomii-ii

ili-i' liijiil, lil liüli™ liie cli; laalsle larvi'-loölailil dt-r Melui-s icil gemaakt had,

1)
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lei'ensgcschicdenis van de var. cyaneus door Bcanrcgard , de levenswijze van viola-

ceus door Se/iöyen, de Triii?i,i,nilinen door Braucr ; de ontwikkelin,!^ vanaiitumnalis
door Beaurci^ard; de eerste larve van var icgatus door v. Siebohl en Assnniss, als-

mede de levenswijze door Assmuss beschreven i).

Van de ± 30 Europeesche soorten komen 6 /// Nederland en 2 in het aan,i;renzend

gebied voor.

I Sprieten iii be[ niklilcn bij liet J meestal iets-, bij bet f sterker verdikt
(S''\'i- 9Ö O. zeKleii

dmmlviirmig 2). llalsscliiM zoo lang ol' nagenueg zou lang als breeil. Tarsen in beide seksen

op de onderzijde zeer dicbt liorstelaclitig beliaaid (Sub-gen. P r osca ra ba e n s Steph.,

Cnestocera Tboiiis.) 2

S|irieten gewoon, in bet midden niet in 't oog vallend verdikt, llalsscliild duidelijk brecder

dan lang. Tarsen in beide seksen op de onderzijde veel minder dicbt en niccr stekelig

bebaard (Siib-gen, M e 1 o ü i. sp.). Ko)i en halssebild meer ol' minder dicbt en grover ol

lijner, gewoonTijk rimpelig bestippeld 4

1 Dekscliilden lederacbtig gerimpeld, zelden dicbt bestipi^eld; zonder ingestrooide stipgroeljes

op glad gecbagrineerden grond. Halssebild niet al'geplat, nagenoeg zoo lang als breed, ol

sleebts iets langer; de voorbocken afgerond. Het 6e en 7C sprictlid bij liet (f met de breedc,

iets uitgeliolde onderzijde recbtbockig aaneenstaande (Fig gó 1). Kop en balsscliild meer

ot' minder grot' en dicbt bestippeld 3

Dekscliilden lijn gecbagrinecrd, overal met ingestrooide, meer ot' minder diepe, veelal zeer

oppervlakkige stipgroeljes; bij bet bevrncbtc $ korter dan bet acbterlijf. Halssebild

al'geplat; nauwelijks zoo lang als breed; met eene meer of minder duidelijke langsgroef over

bet midden; aan de basis diep iiitgerand en met een duidclijken dwarsindrnk ; de voorboeken

afgerond. Het 3e tot 7e lid der sprieten bij bet J niei sterk-, bij bet $ duidelijk verdikt.

Het 6e en 7e lid bij bet $ ecbter niet boekig aaneenstaande; bet 2e lid klein, de laatste

4 Icedjcs d<if en dicbt bebaard. Kop en lialsscbild lijn en zeer spaarzaam bestippeld. Uovcn-

zijde donker blanw- of paarsaclitig, glanzig; de dek.schildcn veelal meer paarsaclitig dan

kop en lialsscbild; acbterlijf op de bovenzijde veelal meer zwartacbtig. Sprieten en pooten

eveneens paars- of bhnwacbtig 3). Lengte 8— 17 (bevriiclite $) mm. In den nazomer tot in

October. Meermalen in de omstreken van Maasiricbt 3. autumnalis Oliv.

3 Kop en lialsscbild zeer grof en dicbt-, over bet midden van bet lialsscbild meer verspreid

bestippeld. Dekscliilden gewoonlijk grof, lederacbtig gerimpeld, of dicbt, sterk rimpelig be-

stippeld. Halsscliild nagenoeg zoo lang als breed, of slccbts iets langer; aan de basis flauw

nitgerand. docli zonder dwarsindrnk. Blauw- of violetaclitig zwart, soms bijna zwart; met
blauw- of paars-, zeldzamer niet groenaclitigcn weerscliijn, vooral op den kop, langs de

zijden en op de pooten. Sprieten gewoonlijk violet, bet 2e lid veel kleiner dan bet ic;

bet 3e tot bet 7e verdikt, bij bet $ bet 6e en 7e breed gedrukt en rccbtlioekig aaneenstaande;

liet 3e tot loe kort en lijn bebaard, bet iie langwerpig-eirond en eveneens bebaard; de 4
eindleedjes meer dof. Dekscliilden bij bet J korter-, bij bet $ korter dan-, even lang als-

of langer (<? tcxtus Panz.) dan bet acbterlijf. Klanwen tot op de basis gespleten. De var.

cyaneus Muls. is violet, blanwacbtig-violet of zwartacbtig; op kop en balsscbild veelal rood-

koperkleurig-violet, gewoonlijk met matig grove, tamelijk verspreide, stippels; dekscbilden

grof rimpelig of lederacbtig. Lengte 8 (dwergmannetjes)—36 (bevrticbte wijfjes) mai. Van
liet laatst van Maart tot in bet laatst van Mei, gemeen tnsscben gras en soms op wegen.

De var. cyaneus zeldzamer dan bet type, docli in vele overgangen. Zij vreet, naar bet scbijnt,

de bladen van Ran iin cii I n s-soorten i. proscarabaeus L.

Kop en balsscbild ininder grof, docli vrij dicbt (bebalve aan weerszijden op bet lialsscbild) bestip-

peld. Dekscbilden lederacbtig gerimpeld. Halssebild nagenoeg zoo lang als breed, of sleebts iets

langer, met eenigszins recbte zijden; naar voren iets verbreed; aan de basis dieper nitge-

rand en inct een oppervlakkigen, docb diiidelijkcn dwarsindrnk, waardoor de acbterrand

iets verbeven schijnt. Lichter of donkerder violetblauw of blauw, zelden gedeeltelijk zwart-

violet, doch aanmerkelijk lichter dan proscarabaeus en vooral aan de kleur gemakkelijk

te onderscheiden. Overigens onderscheidt zich deze soort van de vorige door den spaarzamer

en minder dic|) bestippeldcn kop, althans aan de zijden en op den schedel; de sprieten

zijn evenzoo gevormd, doch iets minder krachtiger ontwikkeld. Pooten veelal donkerder

gekleurd; bij een dwergmannetje uit Breda zijn de dijen roodbriiinachtig. Lengte 7! (dwerg-

mannetjes)— 32 (bevruchte wijfjes) mm. Eveneens gemeen in het voorjaar in gras.

2. violaceus Mrsli.

1) l>e lui'est vulledit;!' besLiiriJvill^cil zijn van .Vfw/nir/. Fnl'rc en l.nhlcft-^tcifi üvit de llirl in uns gcliii-d vuurkoimnd''

M. c ica tricusus Lfacti.

-) In de l(cidp si-ksen van de in Kjjypte vuork.jMii'nde .Meloi- aegyiitiiis Bi-aiidl ^ Er.

'lil In /,uid-Euru|ia kunien nog eenij^e aculiiluiir- en kleur-aliui-ralies vijur.
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4 Kop en vooral de schijf van liet halsscliild kaal. llalsscliikl grol' cii iiiccr ol' iniiuicr diclit bc-

sti|i|icld 5

Ko|) cii lialsscliild, van ter zijde gezien, duidelijk bebaard 7

5 llalsscliikl volkomen afgeplac; de zijden recht en ccnigszins stomp-kantig verheven. Dekscliilden

meer ol' minder duidelijk stcrvormig gerimpeld, aangezien de verdiepte tnsscbennnmten der

rimpels eene straalvormige scul|ituur vcrtoonen 6

Ilalsscliild sterk verbreed, met afgeronde boeken en zijden, welke laatsten niet kantig ver-

heven zijn; de basis in het midden hoekig ingedndit of uitgcrand; daardoor her lialsschild

eenigszins niervormig; vlak gewelfd; evenals de kop grof bestippeld ; meestal met verdiepte

middellijn. Dekschikïen geu'oon, duidelijk rimpelig, als ineengefrommcld papier. Sprieten

vrij kort, naar het uiteinde iets verdikt. Achterlijf in vcrhotiding tot de lengte zeer breed,

althans bij het S; bij het c? gewoonlijk naar verkonding smaller; de arca der eerste tergiten door
een gladden zoom van den achterrand van het tergiet gescheiden. Bovenzijde zwart, meestal met
blauw- of violetachtigen weerschijn, of wel zwartblauw of zwartviolet; soms zijn de dck-
schilden donkerder dan kop en halsschild. Deze soort varieer: niet alleen in kleur, docli

ook in de bestippeling der oppervlakte, zonder echter met andere soorten verward te

kunnen worden. Lengte 9—20 (bevruchte wijfjes) mm. Op sommige plaatsen niet zeldzaam,

tnsschen gras. Men treft ze nog in Juli aan 4. brevicollis Pauz.

6 Zwart of zwartblanw. De area der tergiten, welke bij het <? veelal ontbreekt, zwart. Halsschild

met tamelijk parallele zijden, met eene sterk verdiepte middellijn en aan weerszijden daarvan
met een dorsalen Iaugsinilrid< ; dicht rimpelig, grof bestipjield; de voorhoeken sclieef afge-

sneden en daarachter stomphockig afgerond. Onderzijde, pooten en de sprieten gedeeltelijk

zwartblauw behaard; de laatste sprietleedjes violet. Kop naar achteren sterk verbreed, met
tamelijk hoekige slapen; gnd' en dicht besti|ipeld, met eene meer of minder duidelijke langsliju

op liet voorhoofd. Dekscliildeii stervormig gerimpeld tnsschen de glanzige, rondachtige ver-

hevenheden. Achterlijf zwart, het tweede tot vijfde sterniet met eene roodgele, smalle dwars-
vlek, welke na den dood niet zelden verdwijni ; exemplaren, war.r deze roode vlekken
duidelijk blijven, werden als riifivaitris geduid. Lengte 13— 26 mm. Niet inlandsch. In

de Rijnprov. en wellicht in België.

(rcticulatiis Brandt & Ratzb.) (coriarius Brandt & Ericlis.) 1)

INletallisch-groen ; hier en daar met violetachtigen purper- of roodkoperglans, vooral grooten-
deels op den kop en aan den iniitrek van het halsschild. De arca der tergiten jiurper- en

grocnachtig-goudkleurig. Sprieten en pooten purperachtig. Kop naar achteren sterk verbreed,
met tamelijk hoekige slapen. Halsschild de helft brecdcr dan lang, aan den voorraml iets nf

bijna niet-, aan den achterrand diep uitgerand; naarde basis iets versmald, de zijden tamelijk

recht, van boven vlak; evenals de kop met grove, veelal iueenvloeiende, stippels, daardoor
ruw. Dekschilden rimpelig, in den regel veel korter dan het achterlijf; groenacluig of eenigs-

zins zwartaclitig met uiterst geringe groenachtige tint. Lengte 16—36 (bevriicluc wijfjes) mm.
Vooral op kleigronden, A|iril en Mei. Gemeen bij Zierikzee en langs liet kanaal ttissclien

Wemeldinge en Vlakc; ook bij Katwijk, Bruinmen, Nijmegen, 'Voorst, Arnhem, Utrechten
Oud-Vroenhoven bij IVIaastricht. De jonge larven (Triungtdinen) boren zich soms tusschen de
achterlijfs-segmenten van de honigbij in en veroorzaken daardoor de zg. „Tollkrankheit'".

(scabrosus Mrsli., majalis F.) 5. variegatus Donov. 2)

7 Schenen op den buitenrand met half opstaande haren bezet. Sprieten slank, alle leedjes langer
daii breed. Pooten met de tarsen dun; de tarsen veel smaller dan de schenen. Kop en halsschild

dicht en matig grof rimpelig bestippeld. Dekschilden grol' lederachtig rimpelig. De area
in het inidden van den toprand der eerste tergiten zeer klein, rondachtig, glanzig. Z.vart;
dof of slechts zeer weinig glanzig; op ko|i , halsschild en dekschilden inet enkele weinige
zwarte haartjes. Voorhoofd met eene middellijn, welke zich soms tot op den schedel of tot

op de achterzijde voortzet. Halsschild tweemaal zoo breed als lang, niervormig, aan de
basis sterk uitgcrand of diep ingesneden; onell'en; met eene middelliju, welke soms ontlireekt.

De scnlpttitir der bovenzijde is veranderlijk. Deze smu't is van brevicollis vooral onder-
scheiden, door de naar het uiteinde niet dikker wordende sprieten, door de kleur en de
beharing. Lengte 9— t" mm. Eenmaal bij Zierikzee, Jnni, tnsschen gras aaii den voet van
een dijk. Ook in de Rijnprov. Vermoedelijk ontwikkelt zich deze soort bij dezelfde bij-soort

als Sitaris mnralis (autumnalis Leacli) 6. rugosus Mrsli.

Schenen op den buitenrand neerliggend behaard. Sprieten krachtig ontwikkeld, vrij kort,
doch naar verhouding iets langer dan bij b re v i co 1 1 i s, naar het uiteinde versmald; het 4e tot

I) De upf^üvc v;iii licl vuurkuim-ii viiii iM. c i f ;i I r i cus u s IjMt.1] iii ons ^rliied ijiTusl w ji.rs(lii)iili|k i<|) ccir' verwairiii^ uk
c ui'ia rins,

-) Volg'Lnis Fri.H'li wurdt iJL'ii? suuri ^yiiis mi'l |.i-UÈca ruba e us iii lAJjiula aaiiginrulleii.
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8c liil zoo lang als breed, ile voorlaatste twee Icciljcs iets langer dan breed. Pooien plomp,
de tarsen nagenoeg zoo breed als de schenen. Kop en balsschild tamelijk lijn bestippeld;

de koj) meestal iets dielitcr dan bet halsschild, veelal met eenc zeer lijne middellijn. DeU-
scliildcn tamelijk lijn rimpelig; met veel lijnere senlptimr dan bij rugosiis, ongeveer zooals

bij brevicollis. Tergiten met eenc tot aan den aeliterrand gericbte zeer kleine area. Zwart,

zelden op de dekschilden met uiterst geringen, blauwacluigen weerscliijn. Ilalsscliild tweemaal
zoo breed als lang, niet volkomen niervormig, maar meer reclithoekig; de aelnerrand minder
diep nitgerand; de voorlioekcn meer uitstekend dan bij brevicollis; evenals de kop, van

terzijde gezien, duidelijk beliaard, met meer of minder duidelijke middellijn. Deze soort

gelijkt overigens zeer op brevicollis, docli onderscheidt zich door de steeds donkerder

kleur, de langere sprictleedjes, de beharing en het van voren breederc halsschild. Lengte

10— 24 (bevruchte wijljes) mm. Niet inlandsch. Zij zon in Oldenburg en in de Rijnprov.

bij Creleld voorkomen (sca br i nscn I ns Brandt & Er.j

II. Tribus LvTTTNi i).

2. Lytta Fabr.

(Ca n til a ris anct.)

Kop groot, aclitcr de oogcn verbreed, met hoog gcuicl/den scliedcl ; door een dunnen

hals aan het halsschild verbonden. Spriete7i draad- of cejiigszins snoervorinig , ongeveer

zoo lang als- of langer dan het halve lichaam; ii-ledig, vlak vóór de uiterst zivak

uitgerandc oogen ingeplant, met toegespitst eindlid. Bovenlip kort en breed, van voren

nitgerand of ingedrukt. Voorkaken kort
,
gewoon. Achterkaken met twee half-hoornachtige,

sterk gebaarde lobben. Tasters eenigszins draadvormig. Kaaktasters met afgerond-afge-

knot
,
groot eindlid. Kin kort; de tong afgeknot , aan de zijden afgerond. Liptasters met

afgeknot eindlid. Halsschild klein , brceder dan lang. Schildfe klein , doch duidelijk.

Dekschilden dun , broeder dan het halsschild; meer dan tweemaal zoo lang als breed, het

achterlijf geheel bedekkend , doch langs de zijden de epimeren van den ineso- en meta-

thora.x niet omvattend; met parallcle zijden , of slechts zeer weinig naar het uiteinde

verbreed, aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond. Metasternum lang; de middel-

coxae ver van de achtercoxae verwijderd. Schenejt met breede eindsporen , van welke

aan de achterschenen de eene naar het uiteinde verbreed en scheef afgeknot is. Klauwen
in twee ongelijke helften gespleten Gevleugeld.

De soorten zijn meestal fraai groen 7netaalglanzig , enkelen hebben geelachtige

dekschilden. Zij leven vooral op bloeiende heesters en boomen , vooral op Oleaceeën.
Van de 11 Europcesche soorten komt i in Nederland voor.

Gondgroen , smaragdgroen, blauwgroen oTroodkoperkleurig-goudglanzig (ab. c. *fulit'uia Westh.),

de bovenzijde niet-, de onderzijde duidelijk witacbtig behaard. De laatste 8 sprietleedjes

zwart. Kop met eene diepe middengroef; evenals het halsschild lijn, verspreid bestippeld.

Halsschild brceder dan lang; de zijden vóór het midden lioekig verbreed; met eene

middengroef. Dekschilden lijn en dicht rimpelig bestippeld, met eenigc, zwak verheven,

lijne lang^lijncn. Bij het <? de sprieten langer dan bij het J en het eerste voortarsen-lid aan

de basis gekromd. Lengte 10— ly mm. Deze, onder den naam van „Spaanschc vlieg'' bekende

kever, leeft op bloeiende seringen, liguster, jonge esschen, Lonicera's en zelfs op ahorns

en populieren. Zij verschijnt in het midden van Juni, in aantal bijeen, in den zonneschijn

oui genoemde phiucen rondvliegend 2). In Nederland over het algemeen zeldzaam, doch

meermalen in aantal gevangen, o.a. bij Hoog-Keppel, Oostcrbeck, Zevenaar, Roer-

mond, Roosteren en in de omstreken van Maastricht. Ook in België en in de Rijnprov.

De getieele ontwikkeling is het eerst door l.ichtcnstcin nagegaan, liij lieeft nl. deze soort

geheel opgekweekt; ook werd de gehecle levensgeschiedenis door Bt'rtwï'd'ï-i;,-;/ beschreven. Na
overwintering verandcicn de schijnpofipen weder van gedaante (bij Lichtenstein gebeurde zulks

op den i5en April), worden weder larve-achtig, wit, met driehoekige stompjes in de plaats van

1) Tut d.-n trilius d,T M v l;i l,n ui l.,'li,„.il lid K.-im. .M;l.iliri> V. v;i,i w.'lk.' ~u.,rl ii 1 W |-.'-/.»n, to(« Oliv. iii«-nii;ilrii

op de LïirlelmrgiT Iifidf i-ii tii Mei l\li'iiliiir;,'-Scli\vciiii aaiii;elruUVu \mtiI, Ik ln'/.il trii <'xfiiiiild;n' \;i[i tciMi;ciiui.'iii'i(' \iiRl|ihijl^.

ia 187i van Vrn(. Dr. E. Llilfyx li; (;<i[tiiij^t'n ti?ii gi-schenke uiilv;iMf,'fii 01 lir/p sunrl ouk iii mis jichicd «mi iti \Vi\st-

Duilsülilnnd vourkutiU is twijffidi-lui^.

i) Zij Wiirdt in /.ilid-Fr;nlkriik iu liel firuol Vfriilineld lul liel vcrvnardi^icii \jn d.' hfk.-iidu S|i:i;ui><li,vlir^'-|.I<'ist.T. Hi't Uhiar-

Irekkeud vt;ruiugen (canlharidiue iu het bluL-d dedei' diert-u) is bijzüiidt-r firoul.
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puotcii. Deze hrvcn licwcgcn zicli langzaam in liarc oiulcraardsclic cel gediirciule 14 dagen

en veranderen daarna in de eclitc Ucverpo]) (n) April). Tegen 20 Mei waren de poppen groen

ff,el;lenril, waarna liet imago op 23 Mei nitkroop. Lidilciistcin verkreeg achtereenvolgens de

Trinngidincn-vorni, de witte larve-vorm, de scliijni>op, de witte onderaardsclie larve-
1 1 UIllgUOIIL M- \ "1 tlJ 5 t-ll. WILIV. l.ll V».- V ut 111 ) vi\. .^i.iiij 11 |'v^|< , vi^ ...v^^ - -.^

vorm, de eclite pop en liet imago. De Triiingiiliiien krui|ien niggclings nit liet ei. V(]lgens

Kirchncr zonden de onderaardsclie larven o.a. Meikever-larven verslinden . i. vesicatorla

3. Cerocoma (jedlTroy.

Sprieten i)-Ieili;{ ; ver vóór de ooxen , nabij den mond, iiig^eplant : met een ,i;root,

iets zijdcUn^i^s geeomprimcerd , knotsvormig cindlid ; hij het i het \e lid aanmerkelijk

verlen,i;d, de middelste zeer onrexelmati.i,- en verbreed {Fi,i;. 96 //). Sprieten bij het J

knotsvormig , met ,i;rflot eindlid. Mond ver vooruitstekend , vooral bij het i ; bovenlip

,e;root , lawj^werpi^i^^-hartvormii; , van voren met twee Iiaarbosjes. Voorkaken slank, lan.s;-

driehoeki;:: , met ^s^cwoon uiteinde ; aan de binnenzijde met een bewimperden
,
gedeeltelijk

vrijen huidzoom. Aehterkaken met twee vliezige lobben ; de buitenste zeer lang en smal;

de binnenste kort , diehf tegen de buitenste aanliggend. Kaaktasters bij het 2 draadvormig,

bij het i de voorlaatste tjoee leed/es meer of minder opgeblazen en uitgehold. Liptasters

draadvormig. Kin lang en breed. Tong vliezig, diep gespleten Halssehild eenigszins

vierhoekig of van voren afgerond. Schildje duidelijk. Dekschilden langs den naad aan

ecnsluite'nd, elk afzonderlijk aan het uiteinde afgerond. Gevleugeld. Achtersehenen niet

eene kleine en cene groote ,
naar het uiteinde verbreede , scheef afgeknotte cindspoor.

Klauwen gespleten Bij het S de sprieten geel, de voortarsenlcedjes aanmerkelijk

verbreed en lang behaard. — De soorten van dit genus vertoonen den habitus van

Lvtta; ook is het chitineskelet eveneens tamelijk -week; zij zijn allen goudgroen, ^.^roen

of blauw-groen en leven op bloeiende Compositen, vooral op Ma t r i ca r i a's.

Fan de 6 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Goiidgroen, groen ol' blauwgroen; vooral op de onderzijde en langs de zijden lang geelwit

behaard; d'iclit rimpelig bestippeld. Pooten geel, de dijen soms geheel of gedeeltelijk

meialliscli-groen (ab. c. viriiliilu lleitt.; Dahlii Redt., nee Ki.); tarsen meestal hij het J

iets donkerder. Hij het i de sprieten en monddeelen geelrood; bij het J de nionddeelcn

geheel ol' gedeeltelijk zwart, de sprieten zwartachtig ol eenigszins roodachtig met zwanachtig

cindlid. De laatste "3 sprietlecdjes in heide seksen nagenoeg gelijk. Halssehild met verdiepte

Miiddellijn; van voren bij het g met twee zeer diepe, in het midden van den voorrand

samenkomende, groeven; iiij het ï nagenoeg ellen. De voorlaatste twee kaaktaster leedjcs bij

het (? sterk verlengd en eenigszins opgeblazen, her voorlaatste lid veel langer en dikker dan

het laatste. Voorschenen bij het $ naar het niteinde zijdelings-, aan het uiteinde zeil' dorso-

ventraal gecomprimeerd. Lengte 7— iii mm. Vooral op bloeiende Ma tr ie a ria eha m o-

milla, doch ook op Chrysanthemum segetum en Anthemis arve n sis.Winters-

wijk, Roermond en in groot aantal bij Doetincliem. In België bij Fleurns. De ontwikkelings-

geschiedenis werd door /•(/.'';(• en [ieaurcgard beschreven i. Schaefleri L.

II. Sub-Familie ZONITINAE.

III. Tribus Z o N 1 T 1 N' 1.

4. Sitaris Lalr. 1)

Kop neergebogen , met van den sinalleu hals duidelijk afgescheiden slapen. Sprieten

vóór de uitraiiding der halvemaan-vormige oogen ingeplant; draad- of borstelvortnig

;

bij het 1 meestal de helft vaii liet lichaam bereikend , bij liet i deze aanmerkelijk over-

schrijdend of iets langer don het geheele lichaam ; bij uitzondering korter dan het halve

lichaam. Bovenlip vierhoekig, niet iiitgerand. Voorkaken krachtig; met gebogen,

over elkaar grijpende, uiteinden. Kaaktasters draadvormig , het cindlid eylindervormig.

Liptaster-cindlid kegelvormig. Dekschilden sterk divergecrend , vlak achter het schildje

\) Scm>-ii"ir lil Hiillcr bL^LlllJLl^v^^ Siluris, wcijlmis ili- liL-sUiaiidu uveri^aili^aVuniiL-ii , ;i!s Mlli-t^fiius v.ui Hapalus I'.
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scer stci-k nitgcbogcn ; naar /ui uiteinde , tot op \ van de breedte aan de basis, versmald

;

ook aan de fijn gerande zijden meer of minder sterk uitgerand; aan de basis iels in

de breedte gewelfd, overigens vlak ; de vleugels ;j^rootcndeels ojdiedekt. AehterscJienen

mei zeer korte eindsporen. Klauwen in twee ongelijke helften f^espleten , de grootere

al of niet gezaagd, bij S. muralis slechts aan de basis onduidelijk getand.

Van de 14 Ruropeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, ecnigszins mat glanzig, zwak bebaard ; de liasis der dckscbilckii geel; smiis de vi')órsclicm.n

en voortarsen geelbruin; acluerlijf niet meer of minder duidelijke, geclbruinacbtige zijvlekUcn.

Halsscbild meer of minder verspreid bcstippeld, met ecne ondiepe middengroel. Dekvcbilden

dicbtrimpeligbestippeld. Lengte 10— II mm. Bij Zicrikzec in Augustus, in eene lirüedkolonie

van 1'odalirius (A n tb opli ora) parictinus l". aangetrolVen; ook eenmaal bij Nijmegen.

De levensgescbiedenis dezer soort werd bcsclireven door Ftihrc nn Bcmirega,-(i\i.\i:]o\\s,c\:\x\c

werd reeds door Jl'cstwoail bekend gemaakt. Evenals bij M e 1 o ü komt liier eene byper-meta-

morpliose voor. De gebeelc omwikkeling van Sitaris duurt : jaren. Het ? legt ongeveer

in September een paar duizend eieren, in boopjes van 200 tot 300 stuks, in de nestgangen

van Podaliriiis parietinus F. en ook van aeervoriim L. De van 4 ocellen voorziene,

zwarte larfjes, welke in bet najaar uitkruipen, overwinteren tussclien de ledige eiscbaleii.

Zoodra 1111 de bijen in Mei of vroeger (nl. bij P.acervorum) uit de tellen kruipen en naar

buiten komen , of later als de mannetjes in de nestgaiigen komen rusten of seliuilen , waebten de

Sitar is-larven, die reeds 8 maanden oud zijn cn'nog niets gegeten beblien, deze dieren op,

om zicb aan hun baarkleed vast te liecbten. Vooral zijn bet de mannelijke bijen, zoo

niet uitsluitend, die met S i ta ri s-Iarvcn bezet zijn, aangezien de wijfjes-lujen na de mannetjes

vcrscbijnen. Tocli moeten de Si ta r is-larven op 'de wijljes-bijen tereclitkonicn, wat natuurlijk

vooral gesebiedt bij de paring. Dat de meeste larven bun doel niet bereiken spreekt van

zelf; die cebter, welke zicb met luilp van de kaken, de pooten, een tangvormig knijp-

orgaan aan bet laatste sterniet, benevens eene uit den anns afgesebeidcn kleverige stof,

aan de bebaring van den tborax vastbonden, zullen, op liet oogenblik van het eierleggen

in de cel, op het ei overgaan; dit gesebiedt gelieel als bij M e 1 o ë. De larve, welke na 8

dagen den inhoud van het ei verteerd heeft, gaat tot het tweede larve-stadium over. Deze

tweede larve-voim is (tegen juli) dik, wit, heeft geen oogen, is van zeer korte sprieten

en pootjes voorzien en bezit nioiiddeclen die tot opneming der voedselbrij gescliikt zijn
;
zij

gelijkt cenigszins 011 eene bij-larve, doch ondersclieidt zich vooral door het bezit van korte

pooties. Na 5 tot 6 weken (i" Augustus) is zij volwassen (de bij-larve reeds na 2 weken),

ontlast zicb van bare uitwerpselen "en neemt vervolgens den verticalen stand aan, wordt korter

en dikker en gaat ongeveer in September in het 3e stadium, dat der scbijnpou, over. Deze

is eenigszins boonvormig, zonder segment-aanhangsels, bezit eene harde, oranjebruine huid

en blijft ook hier, in den regel door de vorige larvenbuid omgeven; zij overwintert en ver-

andert eerst in het volgend jaar tegen of in Juli; na eene vervelliug (docb ook bier zonder

dat de huid der schijnpop verbroken wordt) "is bet zich daar binnen bevindende, wcekbruinc

dier thans weder larvevormig, nl. bet 4c stadium dat veel op het ce gelijkt. Spoedig daarop

(in bet laatst van |uli of in Ang.) volgt de ware verpopping, waarbij de laatste larven-

buid wordt afgestroopt. Na 4 tot 5 weken (van de tweede helft van Augustus af) heeft de

ontwikkeling tot imago plaats; deze, welke door de baar omgevende huiden been zichtbaar

is, verbreekt deze gemakkelijk, doch eerst na verscheidene dagen, hoewel de uitkleiiring

slechts e'én dag duurt. Hierop volgt spoedig de paring en daarop bet eierleggen. Ue kevers

leven zeer kort (iuimcralis F.) i. muralis Forst.

LXVII. Familie PYROCHROIDAE (Fig. 97).

tegen de bui

Kaaktasters

teiilob

4-ledig

aanli

, dr;

F.ene kleine iamilie, welke de naaste verwantschap

vertoont met de Morde 11 idae en Aiithicidae. Kop
eenigszins driehoekig, met tamelijk breed, ingesnocrd hals-

gedeelte; vooruitstekend, met matig gcwellden schedel en

iiieer of minder hoekig verbreede slapen. — Sprieten i i-lcdig,

van af het 3e of 4e lid gekamd (<?) of gezaagd ($), ook

wel eenigszins waaiervormig (<?) ; vói'iraaii, nabij de uitran-

ding der niervormige oogen, ingeplant. — Uovcnlip vier-

hoekig, ^'an voren afgerond. Voorkaken sterk ontwikkeld,

met 2-tandigen, sikkelvormig gebogen, top. Acbterkakeu met

korte, hoornacbtigc lobben; de buitcnlob langer en breeder

en aan het uiteinde gehaard; de binncnlob smaller, dicht

ggend, aan den binnenrand met een kam van dicht aaneen staande borstelbaren.

liadvorinig; het eindlid laug-driehoekig, mesvormig. Liptasters 3-ledig, zeer
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klein; liLt eiiuüicl iets Uortcr cii dilikcr dan de voonifgaiindc Iccdjes, aan lie: uiteinde algelinot. Tong
in twee afgeronde, vliezige lobben gespleten. Kin lioornaehtig, kort-vierhoekig, 0|) ccne steelvoiinige

voortzetting van de keel ingeplant. Halsscliild smaller dan de dekscbilden, brccder dan lang; aan de zijden

meer of minder afgerond; van aehteren mgesnoerd en kantig 0|igericlu. — Schildje duidelijk, bij liet Caiica-

sisclie genus Dcndroides Latr. ontbrekend. — Dekscbilden bij bet genus P y rocbroa naar achteren

verbreed, tamelijk vlak; te zauien aan de basis veel brceder dan bet halsschild. — De achtervleugels van
Pyrochroa zijn zeer donker gepigmenteerd, bijna zwart. Volgens /?»;;«• is tusschen de vena scapularis

en baar terugioopende ader geenc tlwarsverbinding voorbanden, wel echter is deze tiisscben de bciile

terugloopcnde aders duidelijk. De vcua intcrno-media slechts over een zeer korten afstand gedeeld, de

tiisscben de beide deelingstakken liggende cel daardoor zeer klein. De bijadcr in de area interno-media

gevorkt; de binnensic tnk met de boofdader, onder bare wederverecniging, door cene zeer korte dwars-

verbinding vereenigd; de anale bijader iets knievormig tegen de boofdader gebogen cm deze bijna

geheel bereikend. De vena analis gewoon. — Pootcn vrij dun; de voor- en raiddeltarsen 5-, de

achtertarscn 4-ledig; het voorlaatste tarslid hartvormig, op de bovenzijde uitgebold tot opneming van

het klauwlid. Rlaiiwlid met twee groote, slechts aan de basis iets taudvormig verbreede, klauwen.

Voorcoxae kegelvormig uit de gcwricbtsbolten uitstekend; de gewrichtsholten der voorcoxae van
achteren open. - Lichaam vlak en breed, met geen bijzonder vast huidskelet; bij een paar Zind-

Eiiropeesche genera smnl en gewelfd — De kevers (Pyrochroa) leven op beschaduwde, met gras

begroeide plaatsen, op bloemen, heesters, struiken en achter boomschors.

De larven ontwikkelen zicb acbtcr boomschors. Die van P. coccinea is sterk dorso-vcntraal

gecomprimeerd, gestrekt, met tamelijk parallele zijden; geelwitacbtig, met stevig liuidskelet. Kop
horizontaal voonntsickend, iets breeder dan de rest van bet lichaam; met krachtige, aan het idteinde

ineer-tandige , voorkaken; aan weerszijden 5 ocellen; boven de voorkaken geplaatste, borstelvormige,

3-ledige sprieten; 3-ledige kaak- en 2-ledige li|)tasters. De segmenten zijn breeder dan lang, bet voorlaatste

verlengd. De pooten naar buiten gericht, kort en dil;; met een enkcicu klauw; bet anaal-segment

met twee, naar achteren gerichte, hoornen. De stigmata klein en roud; het eerste in de plooi tusschen

pru- en mcsothorax, de overigen aan de zijden der segmenten.

In Nederland is een enkel genus vertegenwoordigd.

I. Pyrochroa GeolTroy.

De larve en pop van P. coccinea zijn door Ahreus en SchiOdte, de larve nog door

Said'inel en II'. Kolbe ; de larve en pop van se r r a t ie o r n is door Westïvood en

Schiodte en de pop door ]]'/lnüaal en Snellen van l'ollenliovcn ; de larve van p e c t i n i-

cornis door Candèze en Kawall besc/treven.

Van de 3 £i/ropeeselie soor/e>! komen 2 in Nederland en i /// lui aaiv^renzcnd

f^ebied voor.

I De voortzetting van bet mesostcrnum kort, slechts even tusschen de middelco\ac doorlonpend

;

deze daardoor nagenoeg aaneenstaande. De slapen sterk hoekig intpnilend. Dekscbilden zonder
cenige aanduiding van langsstrepen. Sprieten van af bet 3e of 4c lid bij het f gekamd, bij

bet ï gezaagd. Voorhoofd bij bet ^ met ccne vlakke, bebaarde groef. Sprieten, pooten en

onderzijde zwart; halsschild en dekscbilden ro<id; kop zwart of rood 2

Mcsosterninn met eene, tussclien de van elkaar alVtaaude middcicoxac, doorloopende, zeer

smalle, zijilelings gecomprimeerde, plaatvornn'gc voortzetting. De slafien weinig tntpiiilcud,

meer afgcrcMul. Dekscbilden met llauw gegroefde langsstrepen, welke door de richting der

beharing duidelijker uitkouiun , en waardoor twee zwak verbeven langsstrepen in 't oog
vallen. Sprieten van af bet 3e lid, bij bet f waaieracbtig, bij bet S diep gezaagd. Kop bij

het ,J met twee diepe groeven op den schedel. llals>child en dekscbilden geelrood, het bals-

schild gewoonlijk met eene zwarte middenvlek. Kop, sprieten, schildje, pooten en onderzijde

zwart. Lengte 8— 9.} mm. In bet voorjaar in bergstreken. Niet inlandscb. In lielgie bij

Louette-St. Pierre, Hockai eu Colonstèrc, in de Hijuprov. bij Aken; ook in VVestfalen en

Oldcnlnn'g. De larve achter beid;enschors, de pop aan boomwortels tusschen mos.
(pee t i n ico r n is L.)

1 Vocnboofd met een vierhoekigen, van achteren afgennulcn, bij het (J scherp begreusdeii, (uulicpen

indruk, welke bij het <? zwart bebaard is. Halsscliild en dekscbilden scharlakenrood en

rood behaard. Kop, sprieten, schildje, pooten eu ouderzijdc zwart, lijn zwart behaard. De
sla|)en zeer sterk intpnilend. S|)rieten van af bet 3c lid bij bet S gekamd, bij het J gezaagd.

Halsschild en dekscbilden zeer lijn en dicht bcsiippeld. Lengte 14-17 mm. In bet voorjaar.

De larven in boomstronken en achter cikenschors. Uitsluitend bij Apeldoorn en in Limburg
bij Kerkrade, in Mei aangcirolVen. In IScIgic bij Silenrieux, Virton, Lambersart en Flem-us;

ook bij Aken, Düsseldoif en in Westfalcn 1. coccinea L.

Voorhoofd met een diepen, breedcn, halvcmaan-vorniigcn dwarsindruk, welke bij het cf geel-

rood bebaard is. Bovenzijde geheel steenrood, rood bebaard; mond, sprieten, onderzijde
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üii piMitcn zwart. Ilalssclilld nut ccnc lijnc, iliiidclijk vuriiicinc iniilclciignicr. Dekscliildtii

iets gfovcr, Uiirrclii;, bcstippcld dan liij coccinca. S|iricicn liij liet ^ van at' liet 3c lid

gcl;amd, liij hel J van afliet 4e lid gezaagd. Lengte 10— 14 mm. Vrij gemeen in het voorjaar

op sirniken , wilgen en eiken. Ue larve aehter hoonischors.

(ptirpurata Miill., rubens Seliall., sairapa Selirk ) 2. serraticornis Sci

LXVIII. Familie ANTHICIDAE (Fig. 98).

smal. —
vormig ol' driehoekig; hetzij

halsgedeelte, een weinig up
lialsschild verzonken en van

Ecnc kleine, nic slechts weinige genera bestaande, familie, welke de naaste verwantschap
vertoont niet de Mordellidae, Meloidac en I' y r o cli ro i d a e. Lichaam meer of minder cylin-

dervormig, smal. — Kop gewoonlijk iets brccder dan bet lialsschild; gewelfd, rondacbtig, liart-

dicht tegen het halsschild aangesloten, .slechts met een uiterst kort

de onderzijde gericht (Sidi-l"am. Il y 1 o p h i I i n a e) ; zeldzamer in bet

boven niet zichtbaar i); of wel niet dicht tegen den voorrand van
het halsscliild aangesloten en niet

een dnidelijk, steelvormig halsge-

deelte daaraan verbonden, meer
of minder voornitstekend of neer-

hangend, in vertikalc richting ge-

makkelijk beweegbaar; achter de,

niet intgeraiule, oogen meestal

met duidelijke, veelal verbreede,

slapen.— Sprieten i i-ledig; draad-

vormig, meestal naar het uiteinde

slechts zeer weinig, soms dindelijk

verbreed 2): gewoonlijk weinig

langer dan koj) en halsschild te

zaïncn; vóór de oogen, bijOcb-
t h e n o ra n s onder den zijrand van

den clypens, ingeplant.— Voorka-
ken krachtig en groot,met gespleten

top. Achterkaken klein, 2-lobbig.

ICaakiasters 4-ledig; bet eindlid

groot, eenigszins bijlvormig. Lip-

tasters 3 ledig, klein; bet eindlid

eivormig. — lialsschild sterk ge-

welfd, veelal eenigszins hartvormig;

naaracbtcrcii (^soms zeer sterk) ver-

smald, of aan de basis meer of minder sterk ingesnoerd; van voren veelal met een kort, steelvormig

gedeelte aan den kop verbonden; bij het gemis Notoxns van een boornvorniig aanhangsel (Fig. 98I)

voorzien. — Schildje zeer klein. — Dckschilden eenigszins elliptisch of meer of minder cylindervormig;

gewelfd; brccder dan het lialsschild. — In de nervatniir der achtcrvleugels naderen, volgens ,/. /ifiZ/CH-

hachtr, de Antliicidae meer tot de Lagriidae, Meloidae, Pytbidae, P y r och ro i dac en

Oedemeridae dan tot de Mordellidae. Volgens Roger is op de glasheldere vleugels van

Notoxiis monoeeros bet gewricht nabij het midden gelegen, het topgedeelte vrij groot, zonder

nerven. De venae scapularis en cxtenio-niedia zonder terugloopende takken; beide aan bet gewricht

door eene, in het midden onderbroken, dwarsverbinding vereenigd. De vena interno-media gewoon,
aan beide zijden met eene gewone, aan haar evenwijdige bijader en slechts met die, welke in de

area analis aanwezig is, ongeveer in bet midden, door een dwarstak verbonden. De vena analis gewoon
en kort. Aan den achtcrrand meteen basaal-lobje. Enkele soorten zijn ongevleiigeld. — Aciiterlijf met

5, zelden 4 (H y lo ph il i iiae) vrije sterniten. — Voorcoxae kegelvormig uit|niilend en aaneen-

stootend. Acbtercoxae door eene meer of minder brecde, veelmeer eenigszins driehoekige voort-

zetting van het eerste stcrniet gescheiden. Dijen, vooral soms de voordijen, meer of minder knots-

vormig. Voor- en niiddeltarseii 5-, achtertarsen 4-ledig; hij de H y lopli i liii ae het voorlaatste lid aan

alle tarsen zeer klein en in bet voorafgaande twcelobbige verborgen. Klauwen gewoon. — [Iet

zijn kleine kevertjes, welke deels op allerlei kruidachtige planten, struiken en heesters, deels langs

de zeekust, op oeverzand der rivieren of op bet zand der duinen leven. Eenigcii verschijnen soms

in groot aantal in dood riet en onder afgevallen bladeren; enkelen beeft men ook aan aasaangetrolVen.

Zij schijnen van dierlijk voedsel te leven. De larven zouden op die der Pyrochroidae gelijken.

Bij lu't nifl iii ons 5;i'l)ied voorkonifmii' p»?nus I' li y l oba p n us Snliüi,

O- a Ljij int ni''t iii ons gebied vuui'kuiiu-iuie genus Oubtlicnom us Stbniidl.
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Overzicht der Stib-Fanii li ën en Ti-ibus.

Kop ciiclit tegen liet liatsscliild ;i;iiigesloten , slcclils met een uiterst kurt halsgcileeltc, een weinig

0|i de onderzijde gericlit, vnn aciueren iets nitgebugen; ol' wel in het hnlsscliild verzonken

en van boven niet ziclitbaar (het niet in ons gebied vertegenwoordigde genus Phytobae-
nns). Aciiterlijf sleclits met 4 vrije sterniten, daar de eerste twee met ell;aar vergroeid zijn.

Acbtercosae door eene, meer of minder breeile, voortzetting van liet eerste sterniet gescheiden.

Het voorlaatste lid aan alle tarscn zeer klein en in het tweclobbige vooraTgaande verborgen;

liet eerste lid der achtcrtarsen veel langer dan de volgenden te zamen.

I. Sub-Fam. HYLOPIIILINAE. I. Hylophilini.

Kop niet dicht tegen den vonrrand van liet halsscliild aangesloten; door middel van een duidelijk,

steclvoriiiig lialsgedeeice aan het lialsschild verbonden; meer of minder vooruitstekend ol

neerlinngeiid; de oogcn altijd ver van den aciiterrand verwijderd. Achterlijf met 5 duidelijke,

vrije sterniten. Aclitercoxae door eene, eenigszins driehoekige, voortzetting van liet eerste

sterniet gescheiden. Tarscn met duidelijke leedjcs; het eerste lid der achtcrtarsen niet langer

dan de volgenden te zamen ....".... II. Sub-Fam. ANTIIICINAE. II. Anlhicini.

I. Snb-Familie HYLOPHILINAE.

I. Tribus II Y I, o P 1! I L I N I.

r.evnt slechts het genus i. Hylophilus.

II. Sub-Familie ANTHICINAE.

[I. Tribus A N T II i c I N I.

lialsschild met eene naar voren gerichte, langs de randen getande, hoornvorinigc voortzetting,

welke den sterk neerhangenden kop ver overschrijdt (Fig. 58 I) 2. Wotoxus.

Halsscliild Z(nider hoornvormige voortzetting; van voren met een kleinen steel, waardoor de

ko|) vrij aanhangt (Fig. 98 II) .... '

3. Antliicus.

I. Sub-Familie HYLOPHILINAE.

I. Tribus H V i. o p 11 1 1, i n i.

1. Hylophilus BertliuM.

Kop afi^iioiid, met de eoi^eii zoo breed a/s-, of hreeder dan liet lialsseldld ; va)i

boven altijd ziclitbaar ; met eene uiterst korte, steeh'Ormixe verhindini:; , doch dicht tegen

hef halsscliild aangesloten : de schede/ hooger dan de voorrand van hei halsschild.

Sprieten zoo /ang a/s het /lalve /ichaam , bij het cf soms bijna zoo lang a/s liet gehec/c

/ic/iaam ; even ver a/s de oogen van e//taar , of iets verder vaneen verwijderd; a//c

leedjcs kort en dik, vee/a/ naar binnen f/auw gezaagd en gewoon/ijk naar /iet uiteinde

iets verdi/it ; het 30' /id bij het d van ve/e soorten bijzonder krachtig- ontunk/:e/d. Oogen

a/ of niet uitgcrand , bij /iet i soms vee/ grooter dan bij het %. Voorkaken metgedee/dcn

top en Jijn gekorven binnenrand. Ac/iter/ia/ien met twee zeer k/cine , /iorfe , behaarde

/obben; de binncn/ob sma/. Kaak/asters lang, 4-ledig; het eindlid zeer groot , bijlvormig.

Tong half-vliezig, naar voren verbreed, recht afgcknot en aan de hoeken afgerond.

Liptasters y ledig ; het eindlid zeer groot, driehoekig, met afgeronde buiten/toeken.

Ha/ssclii/d breeder dan /ang, bij het S soms sma//cr , zoo /ang a/s breed; van voren

afgerond , naar achteren s/echts weinig versma/d. Schi/dje zeer k/ein , drie/ioekig. Dek-
schi/den 'vec/ breeder dan /ict /la/sscliiid

,
gewoon/ijk ie/s meer dan de hc/ft /anger dan te

zamen breed ; aan het uiteinde e/k afzonderlijk afgerond ; bij de manjietjes van het

Sub-gen. Anidorus Muls. & Rey met een zeer kort tandje aan het uiteinde, benevens

7'an voren een behaarden , doffen zij-indruk. Achterdijen 'veelal iets verdikt.

De soorten leven ,
vooral des zomers, op struiken en boo/nen , die aan de zon bloot-
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,i^esteld zijn ; ook wel op ,^'V7'M/ Iioiü en tusscJien dor stroo. \'an de ont',i'ikl;elin«^ is niets

naders bekend , dan dat Perris een eocon i) aeliter denncnsehors 'oond.

Van de ± 20 Europceschc soorten komen i in Nederland en 2 /// //et aangrenzend

frebied voor.

Ier vnu1 Derde sprietlid langer dan liet 2e, even lang als- ot' langer dan liet 4e. Sprieten iets verd

elkaar staande dan de oogen. Oügcn meer oC minder-, veelal nauwelijks uitgerand . . . . ^

Derde sprietlid iets korter dan ot" ongeveer zoo lang als liet 2c, veel kleiner dan liet 4e; liet

2e en ;,e lid zeer kort, nagenoeg kogelrond. Sprieten ongeveer np de hoogte van den binnen-

rand der oogen ingeplant. Oogen groot, dnidelijk iiitgerand en bijna den aciitcrrand van den

kop bereikend (Sidi-gen. II y 1 o pli i 1 tis i. sp., Ad e rus Westw.). Okergeel, de kop stnns

donkerder; lijn bestippcld en zeer lijn, witgraiiw, zijdeglanzig bebaard; op de dekscliilden

cene vlek nabij bet sdiildje en een dwarsband acliter liet midden onbebaard. Ivop brceder

dan het halssjliild. Halsschild aan de basis gewoonlijk niet een gebogen indruk. Bij het J'

bet 4c sprietlid langer en dikker din bij bet J. Lengte i*— 2 mm. Aan populieren, wilgen,

linden en iepen; Maart— Mei en in Sept. Over liet algemeen zeldzaam; Anilicin, Utrecht,

Nijkerk, Leitien, Heemstede; in aantal in Maastriebt tegen de ruiten van een tuiubuisje.

(boleti Mrsli.) i. populneus Panz.

2 Oogen weinig iiitgerand, groot; bij bet $ van voren nagenoeg aancenstootend, den aeMuerrand

van den ko|i volkomen of bijna bereikend. Bij het $ het eerste sprietlid en de dekscliilden

gewoon; de sprieten langer dan bij bet iets brcedere J, ook een weinig gezaagd (Siib-gen.

E 11 gl e n es Westw., X y I o p h il 11 s Curt.). Geelbruin. Kop en balsscbild in den regel cenigszins

gebruind ol' zwartbruin; exemplaren met geel balsscbild zouden, volgens Maurice Pic, tot

mdanncel}haUis Panz. belmoren; ook zon pygmaciis Gylh. op exemplaren met licbtcrc

grondkleur doelen. Bovenzijde meer of minder glanzig; lijn en overal gelijkmatig, granw

bebaard, de dekscbilden vrij grof bestippeld. Soms de dekscbilden langs de zijden en over

den naad donkerder. Lengte 2 — 2I mm. Op en in het vermolmde bout van eiken. Niet inlandseh.

In België (coll. H'ismael^; ook in de Rijnprov. bij Düsseldorf, in Oldcnbtirg en Westfaleii.

(pygmacus Mis. 2)) (oculatus C.ylh.)

Oogen sterk uitgcrand, klein, tamelijk wijd uiteenstaaude en ver van den acbterrand van

den kop verwijderd. Sprieten in de beide seksen verschillend; bij bet smallere en meer

gestrekte $ bet 3e sprietlid buitengewoon krachtig ontwikkeld en lang. Eerste lid der

acbtertarsen zeer lang, sterk zijdelings gecomprimeerd, vooral bij bet ^. Dekscbilden bij

het J niet een zeer kort tandje aan bet uiteinde, van voren met een beliaarden, dollen zijindruk.

(Sub-gen. Anidorus Mis. & ReyJ). Zwart, glanzig, grof bestippcld en lijn grijs behaard.

Sprieten en gedeeltelijk de pooten roodbruin, de sprietwortel lichter. Veelal is het licbaain bruin •

de dekscbilden, vooral bij het J, geelbruin; de naad- en zijrand berookt. Bij het <? het 3e

sprietlid zeer lang; de dekscbilden, behalve de zijindruk, elk van voren met een diepen

langsindrnk. Bij bet ï het balsscbild brceder dan bij bet (?; de dekscbilden breedcr en niet inge-

drukt. Deze soort herinnert in habitus aan sommige kleine, zwarte An t b ie u s-soorten.

Lengte 2—2! mm. Niet inlandseh. In Hannover (nigrinus Germ.)

II. Sub-Familie ANTHICINAE.

II. Tribus A N T H I c i N 1.

2. Notoxus Geotfr. (Fig. 98 I).

Kop rondae/iti,^ , de groote ronde oogen bijna niet uitpuilend. Sprieten draadvormig,

half zoo lang ah het lichaam. Bovenlip zeer breed , in het midden fairw uitgerand, de

voorrand fijn bewimperd. Voorkaken zeer groot, vierhoekig. Achterkakcn met twee

gebaarde lobben; de binnenlob korter, scheef afgeknot. Kaaktasters groot ; het eindlid

groot, bijlvormig. Liptaslers zeer klein, het eindlid omgekeerd-eirond. Tong vliezig

,

behaard. Halsschild met eenc naar voren gerichte, langs de randen getande, hoornvormige

welke den sterk neerhangenden kop ver overschrijdt. Dekscliilden breeder

1) Van dl' /,uid-Eurü|ieeSLlip H, sa ii{;u iiiuleiu ii s Ksw.

•1) Vulyfiis Mttiivia^ l'ÏL zmi H. |i y g iii :i t? ii s ilf (IfT >yuurii<-iii aan t'i-

vaiieteil \aii uculalus te liesi;huinvt>n /ijil.
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dan het hahschild, cii,i^evccr tweemaal zoo laii^i:^ als breed. Voorlaatste tarslid tweelohbi,;^^.

De soorten leven op bloemen , heesters en bloeiende .^wassen.

Van de 12 Europeesche soorten komen i in Nederland en 2 /// liet aan};renzend

gebied i'oor.

1 Dckschildeii roestkicurig-gccl; met zwarte teeUcning, welke het uiteinde vrij b;tt, nl. cciie

vlek aeiiter ilen scliomlcr, eene tweede 0111 liet schildje, een dwarsband achter het midden

en van hier uit een naar voren meer of minder ver reilende naadband; soms vloeien al

deze zwarte vlekken ineen 1

Dekschildcn pekbruin of zwartachtiy, soms donker ruodhriiin, met roodgele tcekening, het

uiteinde echter zwart blijvend. Pekbruin of zwartachtig, soms donker roodbruin; lijn, neer-

liggend, zijdcglanzig behaard en bovendien met korte, halloiistaande haartjes. Sprieten en

pooten lichtbruin of rocstkleurig. Dekschilden met twee roodgele dwarsbanden, de een V('H')r,

de ander achter het midden; de gele kleur van voren breidt zich soms wat verder uit; uiterst

lijn en dicht bestippeld. Ualsschild veelal meer roodachtig. Bij het <? de hoornvormige voort-

zetting v.in het halsschild smaller dan bij het %% het laatste stemlet aan het uiteinde iets

afgeknot en breed ingedrukt, bij het $ meer puntig en afgerond. Lengtes—3^ mm. Volgens

de Marscitl op Centaurea cal ei tra pa. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken en

Düsseldorf; ook in Westfalcn (cornutus F. i)) (tr i fascia t us Rossi)

2 Onderzijde geheel roestklcurig-geel. Dekschilden, behalve de spaarzaam neerliggende beharing,

vrij dicht en lang afstaande behaard; de zwarte naadband in den regel tot aan de scutellair-

vlek reikend. Kop donkerbruin. Halsschild, met den hoorn, veelal grootendeels donker gekleurd;

de hoornvormigc voortzetting langs den omgebogen zijrand niet 4 tot 5 duidelijke, lijne

tandjes. Dekschilden duidelijk bestippeld; eene scutellairvlek, eene tweede vlek, welke soms
weinig ontwikkeld is of ook ontbreken kan (ah. c. nnicornU Westh.) aan den zijrand vóór het

midden en bovendien eene groote vlek achter het midden zwart; soms vloeien alle zwarte

vlekken zoodanig ineen, dat slechts een schoudervlekje, eene kleine dwarsvlek in het midden
naliij den zijrand en het uiteinde roestkleurig-gcel blijven; bij een ex. uit Bergen (N.-II.)

zijn de donkere vlekken zeer llauw aangeduid. Bij het $ de dekschilden aan het uiteinde

iets afgeknot en elk van een stomp tandje voorzien. Lengte 4—42 mm. Overal gemeen op
bloemen en struiken, in gras, tussclien afgevallen bladeren, op korenaren; bij uitzondering

op zandgrond aan aas van kleine dieren i. nionocer-s L.

Achterlijf en gewoonlijk ook de nietathorax zwart of donkerbruin. Dekschilden, behalve de

dichte, neerliggende beharing, zeer spaarzaam niet korte, opstaande haartjes bezet; de zwarte

naadband niet tot aan de icirtellairvlek reikend. Deze soort gelijkt zeer op monoceros,
doch is gewoonlijk meer gestrekt; vleeschkleurig; kop en het voorste gedeelte van het hals-

schild (met den hoorn) soms zwartbrnin. De hoornvonnige voortzetting van het halsschild in

het midden verbreed en langs den zijrand gewoonlijk van twee of drie groote, afgeronde

tandjes voorzien. Dekschildcn ondindelijk bestippeld; evenals ni o noce ros gcteekend, de

donkere vlekken doorgaans iets grootcr. Bij liet $ het laatste sterniet vlak gedrukt en uit-

gerand, bij het J puntiger en afgerond; het uiteinde der dekschildcn in beide seksen afge-

rond. Lengte \\- i\ mm. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Crefeld en Düsseldorf; ook

in België en Westfalen (major Scliniidt) (li ra cli y ce ru s Fald.)

8. Anthicus Payk. (Fig. 98 II).

Sprieten ii-ledig, nax'enoeg draadiwrmi,!^ ; weiiiii^; lan^e^er dan kop en halsschild te

samen; TÓór de ooj^en ith^eplant. Boi'enlip zeer breed; met afgeronden , bcicninperden

vooi'rand. Voorkaken vrij ,i;-root , driehoeki}^ , met tweetandigen top. Aehterkaken met
twee kleine

,
perkamentaehti.i^'e lobben. Kaaktasters met breed-biJlTormi,:;- eindlid. Liptasters

zeer klein, het eindlid ovaal. Kop gewoonlijk breeder dan het halsschild, rondachtig, ovaal,

of eenigszins vierhoekig, met 'dak ofweinig geivelfd voorhoofd. Ilalsschild meestal langer
dan breed , naar achteren versmald ; zonder hoornvormige voortzetting ; van voren met
een kleinen steel , waardoor de kop vrij aanhangt Dekschilden breeder dan- en twee
tot driemaal zoo lang als het halsschild. Dijen , vooral der voorpooten , op de voorhelft

veelal meer of minder knotsvormig verdikt. Voorlaatste tarslid iets tweelobbig.

De soorten van dit genns leven deels op lage planten , tusschen afgevallen bladeren

Uf liour Siii-Ufil ctiii YnU<-iih"rfii in /ijiif te l:J^t (ItT N.'ii, (;nl.'ti|ilt'!;i
( ISiN) u|i;;i'p;hvimi N, rurnulus 1". is viTnioedflijk

i'i'ti kli'ill citeiiipliiar v:irl lil II (I UI < ril s
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cf op het zand der diiincn ; detds /aii^i^s de zeekus/ 0/ /angs r'mier- en beekoevers

;

enkelen treft men ook in aantal in dood riet aan. — De larve en pop van A.f lo r ali s

en fo rmicar in s zijn door Rey beschreven.

Van de ±120 Eiiropeesche soorten komen 7 /// Nederla)id en d in het aan.i;renzend

gebied voor.

1 VüDrsclicncii n;in den biütcii-tc)|)liock in cuii h'.ngcu iniui uitgetrokken. Alle schenen met
krachtige eincl.s|iorcn. Kop rDnduchtig, met korte slapen (Stib-gen. E (mins Thoms., Pla-
tylorns Mi.s.)- I-iclit okergecl, zeer liicht en lijn bcstippcld en neerliggend, witgraiiw

liehaarti ; onderzijde veelal donker roodlirnin, soms zwartachcig. Dekscliilden niet geheel twee-

maal zoo lang als breed, elk niet een grooter of kleiner zwart vlekje achter het midden ,

dichter hij den naad dan bij den zijrand; dit vlekje zet zich veelal, ecnigszins in schuine

richting, tot aan den naad voort; soms is de aldus gevormde vlek duidelijk V-vormig en tamelijk

breed (ab. c. fasc'iati'.s Schilsky); hij ab.c. pullens Schilsky zijn de dekschildcn totaal onge-

vlekt. Ilalsscidld niet langer dan breed, van voren zijdelings afgerond. Lengte j— 3i mm.
Niet zeldzaam op stnifzand der laatste duinen en langs de stranden . . . i. bimaculatus 111.

Voorschenen aan den biiiten-tophoek niet tandvormig verbreed 2

2 Achterzijde van den kop iets hoekig uitgetrokken en al'gerond; de aciiterrand scherpkantig.

Halssthild langer dan breed; naar achteren duidelijk versmald en door eene zijgroct' diep

ingesnoerd, aan de basis met twee zwakke bultjes (Sub-gen. Cyclodinus Mis.) Qi u m i I is

en s a I i n u s) 3

Achterzijde van den ko|i al'geknot ol' uitgerand, de aciiterrand stonipkantig. De basis van het

halsschild zeer lijn gerand; vóór dezen basaalrand eene lüeer ol'minder duidelijke, verdiepte

dwarslijn (Sub-gen. Antliiciis i. sp.) 4

3 Halsschild glanzig; lijn en niet zeer dicht-, op de, ecnigszins neergedrukte, achterlieU'c dichter

bestippeld. Lichaam langsverpig, zwartbriiin ot' zwart; vrij dicht, lijn , neerliggend, grauw
behaard. Dekschilden si>aarzaaiji bestippeld; gewoonlijk aan den schouder en nabij het uit-

einde met een meer of minder duidelijk vlekje, welke ook geheel ontbreken kunnen; soms
zijn de dekschilden en ook het halsschild geheel of gedeeltelijk kastanjebruin. Sprietwortel

,

tasters en pooten (behalve het midden der dijen) roestkleurig. Lengte 2.1— 2'( mm. Op zilte

gronden. Zierikzee, Middelburg en Vlissingcii; Mei 2. humilis Gcrm.

Halsschild dof; dichter en lijner bestip|ield en van voren breeder dan bij h u m i 1 is. Overigens
op deze soort gelijkend. Niet inlandsch. In Engeland en Noord-Duitscliland. Mij onbekend.

(salinus Crotcli)

4 De verdiepte dwarslijn aan de basis van het halsschild loopt evenwijdig aan den aciiterrand;

bij uitzondering is zij aan de zijden onderbroken 5

De verdiepte dwarslijn aan de basis van het halsschild loopt in het midden dichter tegen den
aciiterrand aan dan aan de zijden, waar zij in een langen, diepen, scheeven langsindruk

overgaat. Kop van achteren recht afgeknot, met afgeronde slapen. Halsschild ongeveer zoo
lang als breed, naar achteren dindclijk versmald. Zwartbriiin, lijn grauw behaard; de kop
veelal roodbruin. Halsschild rood of geelrood. Dekschilden veel breeder dan het halsschild,

ongeveer tweemaal zoo lang als ie zamen breed; elk met twee, aan den naad onderbroken,
gele dwarsbanden. Sprietwortel en pooten geelachtig. Lengte 3^—4 mm. Niet inlandsch. Zij

zou in Noord-Duitschland voorkomen (nectarinus Panz.)

5 De dwarslijn aan de basis van het halsschild ontbreekt naar de zijden geheel en is slechts in

het midden en in de zij-indrukken duidelijk. Het 2e sprietlid zoo lang als het 3e. Lichaam
uiterst lijn, bijna niet behaard; geheel zwart; zelden de dekschilden en de pooten ]ickbruin,

met iets lichtere schenen. Halsschild langer dan breed, naar achteren versmald en nabij de

basis ingesnoerd; matig dicht bestippeld. Dekschilden z\ maal zoo lang als te zamen breed;
veel grover en niet zeer dicht bestippeld; de naadraiul op de nchterhelft opgericht. Lengte
3—3^ """• Niet inlandsch. In Noord-Duitschland (ater Panz.)

De dwarslijn aan de basis van het halsschild, over de geheele breedte, duidelijk en aan weers-

zijden in den zij-indruk intloopend ö

6 De slapen, benevens de achterhoeken, afgerond: de aciiterrand van den kop daardoor slechts

in het midden recht, niet uitgerand 7

De sla|)en tamelijk recht, de acluerhuekcn afgerond, doch eenigszins uitpuilend; de aciiterrand

van den kop daardoor breed afgeknot en bovendien meer of minder uitgerand. Halsschild

van voren met eene duidelijke, korte, halsvonnigc insnoering 10

7 Bovenzijde, behalve de lijnc, neerliggende beharing, met lange opgerichte haren bezet. Dijen,
vooral die der voorpootcn, duidelijk knotsvormig. Pekzwart-, grof en niet dicht bestippeld

;

sprieten, de dijbasis, de schenen en tarseii , de aciiterrand van het lialsschild en een aan

21
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den naad onderbrukcn dwarsband aan de basis der dekschildeii roodachtig ot" roodgeel. Lengte

2j._n:i inni. Eenmaal in het Haarlemiiierhoiit, Sepi. . . . (hirtcllus F.) 3. hispidus Rossi.

Bovenzijde slechts lijn, neerliggend behaard Dijen niet- of alleen de voordijen bij het ^
knotsvormig. Dekschildcn tamelijk lijn, doch duidelijk bestippcid. Halsschild langer dan breed,

van voren met duidelijke, korte, halsvormige insnoering 8

8 Halsschild van voren veel breeder dan aan de basis, naar achteren sterk versmald. Dekschildcn

smal, lang gestrekt; roestklecirig ot'okergecl, cenig-zins zwart gevlekt 9

Halsschild van voren weinig breeder dan aan de basis, naar aclucrcn weinig versmald. Dek-

schildcn minder lang gestrekt, aan de zijden meer afgerond. Zwart, diclit en lijn beliaard;

eene groote schondervlck en een dwarsband achter het midden der dekschilden rcjod; sprieten

en pooten zwart, de larscn geelbruin, soms de schenen roodbrnin. Soms ontbreelic de roode

dwarsband achter liet midden der dekschildcn (ab. c. semitcstaceiis Pic), ot" zijn de dek-

schildcn nagenoeg geheel zwart, welke kleur-aberratie zich o. a. van ater onderscheidt,

door de iets roestkleiirigc schenen en tarsen. Ook komen exemplaren voor, bij welke de

lichte kleur meer en meer de overhand nee. ut. Bij een ex. uit Vlissingen, met gele pooten,

zijn halsschild en sprieten roodbruin; de dekschildcn roodgeel, daarop de donkere teekening

als bij het type, doch llauw en minder uitgebreid. Bij een donker ex. uit Middelburg zijn

de sprieten én pooten roestkleurig, de roode vlekken op de dekschilden klein en weinig

scherp aangeduid. Bij het <? de voordijen knotsvormig en evenals de achterdijen met doorn-

achtig uitgetrokken trochanters. Halsscliild lijn en zeer dicht-, de dekschilden grover en

minder dicht bestippcid. Lengte 25—31 mm. Gemeen op allerlei lage planten en struiken.

4. antherinus L.

a Dekschilden, evenals de rest van het lichaam (met sprieten en pooten), roestkleurig; eene

driehoekige scutellair-vlek, welke over den naad met eene dwarsvlek achter het midden

saineiihangt, benevens de randzoom aan den top, of over eene grootere uitgcstrektlieid,

zwart. Kop gewoonlijk donker. Kop, halsschild en dekschilden duidelijk, doch niet bijzonder

dicht, bestippcid. Lengte 3— 3I mm. Niet iiilandsch. Deze soort zou in Frankrijk (Dept. du

Nord) gemeen zijn op het strand bij Grevelingen (in s tab i lis Lalerté)

Dekschilden okcrgeel; de randzoom, de naad en eene, met den randzoom sainenhangende

,

vlek of dwarsband op 5 van de lengte zwart; soms ontbreekt de dwarsvlek en gewoonlijk

verbreedt zich de zwarte naadband naar achteren. Sprieten en pooten roodgecL Kop en

halsschild zwart of roodbruin, het halsschild smns geelachtig. Lichaam smal, lijn grauw

behaard. Kop en halsschild dof, dicht laiigsrinipelig, de dekschilden duidelijk, doch met dicht

bestippcid. Bij het ^ de achterschencn aan de binnenzijde in het midden van een klem

tandje voorzien. Lengte i'{—2, ™i"- Niet inlandsch. In Noord-Duitschland . (gracilis Panz.)

10 Halsschild niet langer ilan breed, van voren zoo breed als de kop, naar achteren duidelijk

versmald. Kop eif halsschild zeer dicht bestippcid. Dekschilden van aciiteren langs den naad

ingedrukt, de naad daardoor verheven gerand "

Halsschild duidelijk langer dan breed. Dekschilden lijn bestippcid 12

11 De slapen iets korter dan de oogen. Kop en halsschild zwart. Dekschilden roestkleurig-okergccl,

met eene gemeenschappeliikc, donkere dwarsvlek of een band in het midden, welke zich soms

zoozeer uitbreidt, dat nots slechts eene schouder- en topvlek roodgeel blijven; ook kunnen

de dekschildcn bijna geheel geelachtig zijn , terwijl de donkere vlek nagenoeg geheel verdwijnt.

Sprieten en pooten roodgeel. Lichaam weinig glanzig, dicht witgrauw behaard; de dekschilden

ürof en vrij dicht bestippcid. Lengte 3A—3* """• '" Mei, langs oevers en op zandplaten

van rivieren". Niet inlandsch. In de Rijnprov.' bij Crcfeld en Diisseldorf; ook bij Hamburg.
(sel la t ns Panz.)

De shifien zoo lang als de oogen. Zwart, dicht grauw behaard (ru]li>fs Payk.); de dekschilden

meestal aan den schouder roestkleurig, of met eene roestkleurigen langsband, ofwel geheel

roestkleurig en over den naad donkerder; bij ah. c. «/ir;7Vt-/),ï Mannerh. de bovenzijde, belialvc

de kop, geheel okcrgeel. Sprieten en pooten roestkleurig, de dijen soms iets meer brniii-

achtin. Lengte 2— 2.1 mm. Zeer verbreid langs rivieroevers en langs de zeekust, ook op

stnifzaiid der duinen;' op sommige plaatsen niet zeldzaam 5. flavipes Panz. 1)

12 Halsschild van voren, in 't midden, met twee kleine bultjes door een lijn langsgroetje gescheiden,

bovendien met eene llanwe middellijn; lijn en niet zeer dicht bestippcid ; geheel rood. Kop kas-

tanjebruin of zwartbruin. Dekschildcn zwarthruin, de basis breed roodgeel gezoomd. Sprieten

en pooten roestkleurig, de dijen veelal gedeeltelijk donkerder. Bovenzijde glanzig, zwak

behaard. De slapen van den kop meer hoekig uitpuilend, de achtcrrand van den kop duidelijk

en diep uitgerand. Lengte 3— 3.| min. Gemeen op allerlei lage planten; 's winters soms 111

"root aantal onder rottend stroo en'riet. (formicarius Goeze, foruiicoides Foiirc.) 6. floralis L. ;)

1) ()|,s;ivii uil ijiis si-l'i'''l van A I u 1 .• i ,„ i- n i > Sr liiiiicU li,.ru>,l,'n u|. ,iiiiui>lp J.-l.Tiiiiii;ilH

2) Ik li.v.il .11 M.lkiiMirii km.l/narl .sciiiiil.LM- uil l),..Miii(li , .ii Mil.'lvs,aiU i;.-l;il \.m i
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üalsscliild Zniider uciiit^ spi)i)r v:m l)uI[JL'S aan den voorraad en /onder a;nuliii<liiig van niid-

licllijn; dichter liestippcld; hetzij geliccl ol' alleen aan de basis rood. Kop niet meer afgeronde

slapen, de aclnerrnnd daardoor alleen in liet midden recht cii slechts weinig ol'nict nitgerand.

Overigens als Cl o ra 1 is geklenrd, soms met eeiiklecn'ig roodachtige dekschilden; onnitgeklcnrdc

exeni|)laren geheel roestklcnrig ol' geelachtig, [.engte ;?— .v', mm. Terzelfder plaatse als f I o ra I is

en even gemeen, vermoedelijk het J van floralis . Cqnisqijiliiis Tlioms.) 7. basilaris Say. l)

LXIX. Familie OEDEMERIDAE (Fig. 99).

I'v

ook

Deze familie is door de vorming van den kop liet naast verwant aan de M e I a n d r y i d a c,

liidae en aan de Siili-fam. der Biigleninae van de A n th i e i dae:, in habitus herinneren zij

aan ile '1' h e 1 e p h o ri da e en zelfs aan sommige Cc ra m b y ei .1 a e 2). Van de Mclandryidae
onderscheiden zij zich door de in den regel

volkunien ongerande en nimmer scherpe

zijden van he: halsschild, door de lange,

groütendeels onbedekte voorkaken , de ver-

smalde basis van het halsschild en de meer
op liet voorhoofd ingeplante sprieten. Van
de 1'ythidae zijn de Oe de me rid a e o.a.

ondersclieiden door het vóór de groote, sterk

nitpirileiule voorcoxae sterk verkorte pro-

sierninii; van de Eiiglcninae eindelijk

door den vorm der larsen en de langere

voorkaken.—Kop voortiitstekendol gebogen,

veelal iets ([bij 'iet Znid-linropeesche gemis

Stenostoma Latr. sterk;) snnitvorniig ver-

lengd, achter de oogen niet of slechts wei-

nig en geleidelijk versmald (Fig. 99 I), soms
tot over den aciuerrand der oogen in het

halsschild tcrtigtrekbaar.— Sprieten minstens

zoo lang als het halve lichaam, hetzij in-

geplant o|i een bultje, dat in eene diepe uit-

randiiig van het voorhoold ligt (bij de niet

in ons gebied vertegenwoordigde Sub-Fam.

Cal o pod iiia e), of op het vlakke voor-

hoofd , meestal op eenigen afstand, vóór de

oogen ingeplant; draad- of borstclvormig, zelden gezaagd (Calopns)3); in den regel 11-, bij de

mannetjes der Nacerdini 12-ledig, daar hier het iie lid middendoor gedeeld is. — Clypeiis hetzij

volkomen met het voorhoofd versmolten, of door eene inzinking of dvvarslijn begrensd. — Oogen
meestal zwak of niet, bij Cal o pus zeer diep nitgerand. — liovenlip de voorkaken van voren en

van terzijde gedeeltelijk onbedekt latend. Voorkaken vrij groot, aan den top tweedeelig, zelden

gewoon. Kaaktasters krachtig en groot, 4-lcdig; het ie lid klein, de overige drie leedjes groot; het

eindlid hetzij nauwelijks (O ede nic ri n i), hetzij duidelijk breeder dan het voorlaatste en alsdan

driehoekig, bijl- of mesvonnig, soms bij het $ krachtiger dan bij het % ontwikkeld (b.v. Aselera).
Tiisschen de gewriclitsgroeven der achterkaken vertoont de keelintranding eene djidclijke kin-voortzet-

ting, welke veelal op de inplantingsplaats van de kin kantig uitsteekt. De kin is kort en uitgehold;

de tong vliezig, meer of minder die|) nitgerand.

Liptasters zeer klein, ;vledig; het eindlid meestal

driehoekig of zwak bijlvormig, zelden smal 4). -

Halsschild zonder scherpen zijrand, smaller dan de

dekschilden; meestal achter bet midden met eene
insiioering en daardoor eenigszins hartvormig; bij

het niet in ons gebied voorkomende gemis S p a-

rcdriLS nagenoeg cylindervormig. — jjekscliilden

smal, in vele gevallen naar het nitcinde sterk

versmald en eenigszins divergeerend; meestal met
meer of minder ontwikkelde, verheven langslijncn ;

II

l'id rr.hi (InK.

Vvj.. in». .\,iii.T\i.'u«.-

.N;i.i

II Ocdeii

1) Ik viTillupil dal A. Ilurali» eil I13 » i hl r i s ili' lii'idi' scllM'il ei'iief «rlldi' ^

bultjes van ïuii'ii u|i hel llalssclilld verliuMil. I, P„ilkid'ticlier di'ell /.iilks 1

duidt lift niiiiiiii'lj.* ais liasalis Villa. Ik ving bt'idni in fu|)nla.

2) O. a dp niet in ons |:ïeini'd vuorkunienili' gi'ilera (Ja lupus pii S p a timI r 11 s

3) Bij lit't lrii|iisclii' gi'iuis Pseudolyrus (uut, nii'1 in In-t middpn vn'lii di-

Ncwni. mei peliujïeil leedjes.

-4) Bij hel /.uid-KurujieescIle genus Pruliusra Seliniidl.

au welke l.el 1:

e lie,e|,|,jviMi;

hij liet Nieuw-HiilLüuKelie

Hvee kleine

rails |-, .'Il
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geen cpiplciircn. — Ccvlcugcld. Hc vleugels van f) e i1 e m e ra llavipes (Fig. loo) zijn, volgens

Rüger , iets cionker gepignienteenl; liet gewricht is nabij de vleugelpnnt gelegen, het topgcdeeltc

daardoor Ulein, met twee straaladers, welke een rechten huelt met elkaar vormen. De vena esternii-

incdia loopt tamelijk recht, hare tenigloopende ader reikt ver; de tenigloopende ader der vena

scapularis is zeer kort, met een dwarstak tot de hoot'dader gericht, welke cene directe voortzetting

der dwars-anastoinose tiisschen de beide teruglooiiende aders vormt. De vena intcrno niedia is gevorkt,

doch de takken zijn weder vercenigd; de bijader in de area interno-nicdia ontspringt vrij en is in

twee takken gedeeld, zonder dwars-anastoniose; de anale bijader gewoon, niet een dwarstak tot de

hoofdadcr gericht. De vena analis gewoon, klein. Geen hasaallobje. Bij Chrysaiithia is in het top-

gedeelte alleen de tot den onderrand gaande straalader merkbaar en in de area interno-media gaat eene

korte dwars-anastomose van den binnensten declingstak der bijader tot de hool'dader, zonder deze

echter te bereiken. Overigens als bij Oedeniera. — Prosterniim vc'iór de voorcoxae altijd naar ver-

honding kort, veelal bijzonder kort. — Voorcoxae zeer groot, ver nitpuilcnd en aaneenstootend,

zonder zichtbare trochantinen: ook de middelcoxae uitpuilend. Gewriclitsholten der voorcoxae van

achteren open. Achtercoxae aaneenstootend, meestal naar binnen iets o t' sterk kegelvormig uitpuilend

en over het ie sterniet uitstekend, zeldzamer tamelijk vlak i); bij het $ van eenige O ede me ra- en

Ch rysa n th ia-soorten met een liaak. Pooten lang en slank. Achterdijen bij het ^ der genera

Oncomera en Oedemera meestal-, soms zeer sterk verdikt (Fig. 99 II); ook de trochanters in dit

geval veelal groot en uitstekend. Schenen in den regel smal, bij de mannetjes met verdikte dijen

brceder; voorschenen met i- (Nacerdini) ol' 2-, soms zeer kleine eiuds|ioren. Voor en middcltarscn

5-, achtertarsen 4-ledig; het voorlaatste lid gewoonlijk aan alle tarscn duidelijk brceder dan de voor-

afgaande leedjes, als het ware gelobd of hartvormig, en meestal op de bovenzijde met eene langsgroef,

waarin het klauwlid ingeplant staat. Klauwen meestal gewoon, zelden getand (o. a. Asclera) of

als het ware in twee ongelijke dikke helften gespleten. — Achterlijf met 5 zichtbare, vrije sterniten;

veelal bij het J' nog een 6e of ook nog een 7e sterniet, in welk laatste geval deze, veelal zeer

duidelijke, sterniten tot eenigszins tangaclitigc ,^genitaalkleppen" vervormd zijn. 1'vgidium altijd zicht-

baar, soms op eene eigenaardige wijze vervormd of ook wel lang niigetrukken. — Lichaam gewoonlijk

fijn behaard.

De soorten leven gruotendcels op bloemen en iiilluresceniies, in den zcnincscliijn snel en levendig

rondvliegend; enkelen zijn nachtdieren, welke achter schors leven of soms tegen boomstammen zitten.

Zij voeden zich, naar liet schijnt, met honig en stuifmeel. — De larven leven in zacht, rottend hout of in

het merg van stengels; zij gelijken over het algemeen zeer op elkaar. Het lichaam is lang gestrekt,

witaclitig; de kop in den regel breed, met vrij lange, gewoonlijk rechte (bij Nacerdes o. a. van

afliet 2e lid iets geknikte) sprieten, van welke het 4e lid het kleinst is, terwijl nog een supplementair

lid aanwezig is, dat vooral bij de larven van Oedemera duidelijk zichtbaar is; met i of zonder
zichtbare ocellcn; voorkaken aan den top ;^-tandig, aan den binnenrand getand; aciiterkaken breed,

de tasters lang en dun; borstringen gewoonlijk breeder dan het achterlijf; pooten 5-ledig. liij de larve

van Nacerdes vertoonen de eerste 5 ringen op de bovenzijde twee naast elkaar staande ruwe, bultige

])lekjes, die voor het klimmen in de gevreten gangen dienst doen, doch bij anderen gcsvoonlijk

ontbreken, bij C li rysa n th i a daarentegen door twee ovale plekjes vervangen zijn. (lp de onderzijde

van den sen en 4en achterlijfsring elk een paar vleezige papillen, welke met kleine, bruine, lioorn-

achtige puntjes bezet zijn; bij Nacerdes zijn het twee stompe, divergeerende, pootvorniige papillen,

welke rnw en met haartjes bedekt zijn; bij Oedemera zouden deze papillen ontbreken; bij Chry-
saiithia op den 2en, 3en en 4en ring met kleine vleezige bultjes.

Eigenaardig is nog dat bij de Oe de m er ide n-larven het eerste paar stigmata niet, zooals

gewoonlijk, op den voortand van den mesothorax of tusschen raeso- en protliorax gelegen is, doch
zich op den protliorax zelf bevindt, op eene, eenigszins driehoekige, jiapil, die door den achterrand
van den protliorax en door twee naar voren convergecrcnde plooien begrensd is 2).

De door mij gevolgde iiuieeling is in navolging van G. .SVir.'/zV-r".? Oed e m e ri da e (Natnrgescli.

der Insecten Deutsclilands , V Band, 2c Iliilftc, 1899).

O V e 1' z; i c h t d er T r i b u s.

1 Voorschenen slechts met éénc enkele eindspnor. Sprieten bij liet 5 11-, bij het ^ 12-lcdig.

I. Nacerdini.

Voorschenen met twee cindsporen. Sprieten in beide seksen ii-ledig 2

2 Ilindlid der kaaktasters bijlvormig of breed-raesvorniig. Dekscliilden naar achteren niet versmald,
de 4 verheven langslijncn even sterk-, soms bijna niet ontwikkeld, lïij liet <? de dijen zelden
verdikt, allen meestal gewoon; achterlijf gewoon , slechts de anale ring soms uitgesneden.

II. Asclerini.

1) liij de iiii'l iil uiis i^cliii'il viiorku li.- gvn.-ri C :i I „ p ii s en Ditjlus.

i) n^,.ri[.^ll^ lisl Ijel .cr-l.' |inar hlij^Mi^ihi all.rii hi| c.knjmile hiiiiii als ilii- il.-r l,a m e I I i,u i-ii i ;i , AlialiJaP fii Curcu-
liuiiitlji- i<[i (l.ii |.iotlinr;i\ , in lirii K^.l l>i'\iiHli'ii /iili ^)|i il. -II ].rulliuiM\ tii'i'ii slij^iiiata.
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Eiiullid ilcr Unnkinstcrs l;\ni; L-n Mimi, nauwelijks lirL-ciicr d:\n iici vi)or:il;;:i;iiulu, :iaii cicii io|i

schuin al'ncsncdcn. Dckscliilcicn naar acincrcn meestal vcrsnialil; ile ecrsie verheven langslijn

al'gckori "()!' oiuhrekeml, ile 3c meestal ontbrekcnti , ile 2e en 4e (ile biiiteiiste) altijd ont-

wikkeltl. Hij het J de aLiiterdijeii meestal verdikt, de dverigen altijd gewoon; achterlijf^

veelal sterk' verkort en altijd met zeer in 't oog vallende sexueele vormingen. UI. Oedemerini.

I. Triliiis Naceruini.

Bevat slechts het genus i. Nacerda.

II. Tribus A s c L F. R 1 N 1.

Oogen in de breedte staamle, dnidelijk nitgerand l). Sprieten vrij dicht bij de oogen

ingeplant, liovcniip breed. Klauwen in den regel duidelijk getand 2. Asclera.

Oo"en langwerpig, in de lengte-richting van den kop geplaatst, niet nitgerand. Sprieten ver
^

van de luigen verwijderd. Bovenlip smal. Klanwen gewoon 3. Chrysanthia.

III. ïribns Oedemeridae.

Oogen op het voorhoofd iets dichter bijeenstaandc dan de sprieten, van voren intgerand.

Dekschilden naar achteren nagenoeg niet versmald; met 3 of 4, deels onduidelijke, langs-

lijnen. Aciucrdijcn bij liet ^ sterk verdikt (Oncomcra.)

Oogen op het voorhoofd verder tiitcenstaande dan de sprieten, geheel zonder uitranding.

Dekschilden meestal naar achteren versmald of toegespitst en divcrgeerend; elk hoogstens met

3 verheven langslijnen. Achterdijen bij het J meestal verdikt 4. Oedemera.

I. Tribus N A c E r D i N' i.

1. Nacerda Stephens (Fig. 99).

A'flJ> iels naar voren vcrlcn,i;ti , hij het $ ::;eu<oonlijk wat breeiier dan bij het % ; de

clypeus di'or eene duidelijke dwarsgrocf van het voorhoofd gescheiden en meestal sterk

;^ewelfd. Sprieten draadvormif,' , bij het S iets langer dan bij het J, iets voor de uit-

randing der grocte
, fijn gcfacctteerde , oogen ,

dichter bijeen dan de oogen
,
ingeplant

;

bij het ? II-, bij het i 12-ledig, daar het iie lid duidelijk in tïoec deelen verdeeld is,

welke gewoonlijk zoo lang zijn als het we lid bij het % alleen; slechts bij N. rii/i-

collis F. is het iit- lid ook bij het ? duidelijk in t-wee deelen verdeeld, evenals hij

het S. Voorkaken met gedeeld uiteinde. Eindlid der kaaktasters met duidelijk vcrbreedcn

top, schuin afgesneden; op de buitenzijde voor het uiteinde duidelijk uitgerand. Hals-

schild meer of minder hartvormig of eenigszins vierkant en naar achteren weinig

versmald, op de bovenzijde eenigszins vlak gedrukt. Dekschilden duidelijk breeder dan

het halsschild, naar achteren hetzij in 't geheel niet, of zeer zwak, zelden sterk (fiet S

van het Sub gen. Pachychirus Redt.') versmald; met 3 of 4 verheven langslijnen

;

ook zijn naad en zijrand verheven gerand. Het 5^ sterniet bij het ? gnvoonlijk af-

geknot of zwak-, zelden diep uitgerand; hij het $ altijd met eene diepe insnijding,

waarin het , in twee genitaalkleffen gespleten , 6e sterniet gelegen is , dat bovendien het

5c sterniet aanmerkelijk overschrijdt. Pooien meestal tamelijk slank. Voorco.xae lang-

kegelvormig uitstekend en aalteenstootend; middelcoxae korter ; achtercoxae in de breedte

ontwikkeld Voorschenen slechts met ééne enkele eindspoor. Aan alle tarsen het voorlaatste

lid duidelijk lobvormig verbreed, op de onderzijde borstelig behaard. Klauwen gewoon.

Bij eenige soorten is het $ anders gekleurd dan het J. — De soorten van dit genus

leven op paalwerk en op bloeiende planten , vooral op Um b e l life r en. — De larve van

Nacerda melanura is door Derris, Herklots , Schiodte en Fokker, de pop door

Perris en Fokker beschreven.

Van de 16 Europeesehe soorten komen 2 in Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1) ZeldtMi tiift iiilgoi-itnd, in welk gL-v;il leii ijiiiisli.' de vuurklauwfii duidelijk geland iijn en de- >[.rieten van de uu|,'en ver-

wijderd slaan.
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1 HiilssLiiilii ii;Kir ncluercn diiiilclijk versmaKI, ilaardiHir liartvonnig. DeUscliiKIcii met 4 zwakke,

vcrlieveii langslijncn. Pootcn"iii beick seksen gcwouii (Sub-gen. Nacerda i. S|i.)- lUj bet S de

bovenziidc met "de sprieten roodgeel, het niteinde der dekscliilden violet-zwart; acliterlijl

en gedeeltelijk de iiouten zwartbniin, meestal de voorschenen en tarscn, of alle schenen,

ut wel de geheele pooten geel; ook bet laatste sterniet gedeeltelijk geel. Hij bet ^ de kop

meer of minder uitgebreid bniiii ; zoo ook het halsschild aan de zijden, soms geheel donker;

zelden breidt zich de brinnc kleur over nagenoeg de gebcele bovenzijde uit. Donker ge-

kleurde wijlies koir.en zelden voor. Bij bet doorgaans kleinere, smallere <? is het 5e steruiet

die|i gesi)lêten, bet 6e in twee genitaalklep|ien verdeeld; bij bet S het 5e sternict algeknot.

Lengte 8—12 mm. Vooral in |nli en Aug. Gemeen en soins schadelijk aan oud paalwerk

van'eiken- en dennenbont langs 'de zeekust; ook wel in huizen uit lialken. De larven door-

vreten het hout naar alle kanten i) • (leptiiniides Tbimb. , notata 1'ayk.) i. melanura L.

Ilalsscbild eenigszins vierkant, naar achteren zeer weinig versmald, of zeer zwak hartvormig.

Dekscbilden met 3 verheven langslijnen. Voordijen bij bet J veelal getand. Achterlijf bij

het (? gewoon. Middelschenen bij bet ^ niet-, de voorsebenen zelden aan bet uiteinde in

een doornachtig uitsteeksel uitgetrokken (Sub-gen. A non codes Schmidt 2)) 2

2 Halsschild lijn, dicht en tameliik gelijkmatig bestippcld. Anale sterniet bij bet J niet of slechts

zeer zwak tiitgeraud. 15ij h'et <? de middelschenen niet verbreed, de voorschenen aan het

uiteinde zonder doornacbtig uitsteeksel ."?

Halsschild grof, ondicht en eenigszins ongelijkmatig bestippeld. Anale sterniet bij het S diep

uitgerand. Midddclscbenen bij bet <J nabij de basis vlak verbreed. Voorschenen bij bet ^
aan het uiteinde in een klein i doornachtig uitsteeksel uitgetrokken. Het (? geheel zwart, de

dekscbilden met blauw- of groenachtigc tint; bet S cvenzoo gekleurd, doch inet roodgeel

halsschild, anale sterniet en pvgidium. Lengte --gj mm. Ik ontving van deze soort een <J

uit Oldenzaal van den beer ,/c Fries van Dofshirg!!. Of bier gcene vergissing in liet^ spel

geweest is, dan wel dat dit exemplaar geimportccrd is? 2. fuIvicoUis Sco|). 3)

3 Ui) bet J alle dijen en sclienen gewoon. Achterlijf bij bet J (behalve de zwarte rand van

'bet anale sterniet) geel. Dekscbilden bij bet ^ naar achteren iets uitgcbogen-versmald
;
geel,

met breeden, zwarten zijrand; bij bet ? eenkleurig geel, ufgeel met zwartacbtigen zijrand of, op

eene gele seutellair-vlek na, donker gekleurd. Ilct <? is overigens zwart; veelal ook de tasters,

sprietwortel en voorschenen geel. Het ?, behalve de meer of minder gele dekscbilden en bet

achterlijf, bovendien bet hals'scbild en soms de knieën aan alle pooten rood ofroodgeel ; veelal

met eeiie langsvlek en soms nog bovendien een klein vlekje nabij de voorhoekcn zwart.

De beharing op de bovenzijde dicht en eenigszins afstaande; bij bet ^, vooral op het bals-

scliild, langer en iets wo'llig, op de onderzijde langer en afstaande. !5ij het ,J is de kop

korter, met meer gevtcll'de oogen ; het anale sternict uitgerand. Lengte 64—95 """• ^'^^'

inlandscb. In de Rijnprov., in den Elzas en bij Ilamlnirg(?). Misschien in België re vinden.

(rufiventris Sco|).)

lÜj bet ^ de voordijen met een breeden, stompen tand nabij bet uiteinde; de middeldijen

met een langen, smallen, den to|> overschrijdenden , tand; voor- en achtersebenen aan de

basis gekromd en naar het uiteinde verdikt. Achterlijf in beide seksen geheel zwart. Dek-

scbilden geel, bij bet S met een zeer smallen, zwarten randzoom, welke om den to]) tot aan

den naad reikt; bij bet <? langs den geheelen zijrand breed viidctzwart. Beide seksen zijn

overigens, met de s|)rieten en pooten, zsvart; bij het J is nog het halsschild geelrood. Lengte

6'. 9:5 mm. Niet inlandscb. In Belgiü l)ij Brusvel, C'.rammont en La Hidpe; ook in de

Rijnprov. Volgens Kusciiluiiwr leeft de larve in bouten palen, welke in het water staan.

(us tu I a ta F.) 4J

H. Tribus A s c l E R i N 1.

2. Asclera Stephens.

SpricUn 'iirij dicht bij de iH\i,'i-ii iii,i;cplanl , in heide seksen ii-iedii; .. diaadvornii!;:

;

ongeveer zoo lang a/s Jiet lial'.'e lieliaam. Kop, l>ij de in ons gebied i'ooi komende soorten,

11 E.'i.r uUvcTiu.- vn-liaM.I.'Hiii; ..vr cliv.' ^.ll.l^ ni ,1 r li;uir \,m,~vrx.xVw srlia.l.. «.-nl .l..ur «r. .1 ./, V Ï.Mer B,-vvrii

MI li.-l Tllil..'lir V, Knluju. 1 1 M. IXSS -,S',I Vn-i-iiicl i> li.'I cliil SnMt: in lia.nl V, •.'. H;,lll.-. :!. I,,rt .!., N,iluri.M-s,;li

.1, Ins. |)™i»flil. v;iii clil l.i-laiiïnjk uy^W\ f.fnx n.ilili.ii; iii;i;,kl.

J) lil] lii'l iii.-l in .ins m.-Im.iI N.vl.-.'.'iiw.iMnl,^,!.. SnI.-ïi-n. A in. lu- u ,1 i ,i ;. Svi.i] i. lnj lul rnMnii.>l|.- liH ;,. IiTitIijI .in-pr of

nmul.-i- uilp'ln.l.l. hfl M- sl.Tiii.'l /.,,• S.nvf . iHA.Muli.n .1,- ï,mi- ,, I,lcls,li,-iirii ; Ii.'l IIII..MMI,. ,M ..•.! I.l..,n,,1,i,iniaclni)!

uilsli-ckNfl iiitjji'lruKkt-n

Hl Ik h.'lwijl.-l il.-l ïciorküin.'n v;n, N ( ,\ n n.lln;.) i' IJ I It .. I I 1 ;. I' ni lli'lsli'.

i| In In-I llinsvbdi MuM-niii /;.s ik 'vm .v..ji,|,I;,.,i- v;in N | A n cHHu .1 1 n ;i| .iiipar bnl.iMr, ml i;,-l(;ir, .lurl. iuinlrr n:i.l.T.-

.i[ij;;i;il \;nl Vlrnliiliijlb (i-x cl! M-MiiMr/, \ul,i;fii^ L. V,„ii,ly' ml d n>lrrki'n \;iii Lmk), Ik MTiiiutd djl den- /.Uld-1'.uru

-

nL'csi'lK' Mjüii i:fimiiorli.'^-i'd i.s , ol d.il i'r 1il| Iii-! eUtjin'llft'ifn \<T\v;irrin^ is uiilötaün
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achter de oi\i,'cn versmald. Oi'^en in de breedte staande, zoodat de !an,i;s-doorsnede bijna

rce/it op deicnxteas van den kop slaat; duidelijk riiti^erand i). Bovenlip kort en breed,

minstens t^vec'maal zoo breed als lang. Voorkaken aan het uiteinde ,i;cspleten. Achter-

kaken met twee half-rliczise, aan het uiteinde i^ebaarde lobben, de binnenste korter dan

de buitenste; eindlid der kaaktasters f;ewoonlijk zeer breed, bij het ? bijlvormig, bij

het $ breed-tnesvormi,!,': Eindlid der liptasters klein, bijlvormi},-. Tou;^ vliezit; ,
aan het

uiteinde eenigszins uit.^erand. Lichaam smal, lan,^ gestrekt. Halsschild korl-hartvorniig.

Dekschilden
'

met parallele zijden , aan het uiteinde te zamen of elk afzonderlijk afice-

rond; met 4 verheven langstijnen. Dijen altijd smal , ook bij het <i. Voorschenen met

t7c'ce kleine cindsporen. Het voorlaatste tarslid aan de onderzijde viltig behaard ; klawwen

klein
,
gewoonlijk met een duidelijken , scherpen basaaltand. Achterlijf met 5 zichtbare

stcrniten ; het anale sterniet bij het $ bij uitzondering uitgerand. — De soorten leven op

bloeiende planten; de larven in rottend hout van doode boomen. — De larve en pop van

A coerulea zijn door Schiödte beschreven 2).

Van de 7 Europeeschc soorten komen i /// Nederland en i /// het aangrenzend

gebied voor.

Dekschilden ;ian het uiteinde te zamcn iifgeroiid, de nnadlioelc tamelijl; reclit; de buitenste

I;ingsliin, evenals de overigen, krachtig ontwikkeld, tot nabij den tophoek reikend en dicht

langs 'den zijrand loopend, zoodat zij tot aan haar uiteinde met dezen eene smalle, iets naat-

onderen gerichte, epiplenren-achtige tnsschenruimic insluit. Ilalsschild kort-hartvormig, met

twee diepe indrukken oji de vourhelft en eene tuinder diepe in het midden aan de basis

(Sub-gcu. Ischnumera Stcph.> l.icbaani granwgroen oF iets blauwachtig-grauwgroen , lijn

grauw )cliaard; halsschild en sprietwortel op de onderzijde geelroo.l. Lengte 9— 10 inni.

In het eerste voorjaar op Sorbus en Cratacgus. Niet inlaiidsch. lii België bij Rochctort

en Aiidcrghcni; ik zag een belgisch exemplaar zonder nadere opgave van vindplaats. Ook

in Westlalen, in de RÏjnprov. en bij Hamburg (san g ti in icoU is F.)

Dekschilden aan het uiteinde elk ai'zonderlijk afgerond; de buitenste der zeer zwakke langs-

liiiien eindigt reeds bij het begin der topronding, i.adat zij zich van den zijrand, waar langs

zij bovendien minder dicht verloopt, nog meer verwijderd heeft. Halsschild met vlakke 111-

driikkcii (Sub-gen. Asclera i. sp.). Lichter of donkerder blauw of blauwgroen, gnjsblauxyol

grijsgroen, eenigszins metaalglauzig; op kop en dekschilden uiterst fijn-, op de onderzijde

duidelijker behaard. Sprieten en tasters zwart, veelal de onderzijde der wortelleedjes eenigszins

geelachtig. lUj een vorm 'cinerascens Pandellé, welke echter alle overgangen tot het type

heeft, is het "lichaam veel meer gestrekt, de dekschilden lijncr bcstippeld, de bovenzijde

dicht' behaard en loopt de bnitciiste langslijn der dekschilden naar achteren veel dichter langs

den zijranrl. Lengte (>\~%\ mm. 0|) bloemen en op hout; ook wel in huizen. Amsterdam;

Utrecht, Den Haag en Arnhem. De larve in rottend hout, ook nit iepenschors.

(coerulescens F., cyanea F.) i. coerulea L.

3. Chrysauthia Schmidt.

Sprieten ver van de oogen verivijderd, draadvormig, ongeveer zoo lang als het

halve lichaam. Oogen Iang7aerpig, in de lengte-richting van den kop geplaatst, met

uitgerand. Bovenlip smal. Eindlid der kaaktasters slechts weinig verbreed ,
smal bijl-

vormi'r; dat der liptasters klein en iets bijlvormig. Halsschild iets hartvormig, altijd

dicht' en grof bcstippeld Dekschilden als bij Asclera Dijen gewoon, bij eenige met

in ons gebied voorkomende soorten bij het i meer of minder sterk verdikt ; schenen aan

het uiteinde met t7vee cindsporen, weke aan de -voorschenen geivoonlijk korter zijn dan

aan de achtersehenen Tarscn als bij Asclera, doch gestrekter ; klauwlid langer; de

klau-a'en grooter . doch ongetand De soorten zijn fraai metaalgroen ofgoudgroen. -^ De

larve van C viridissima is door U'estïcood en Xa>i:beu , de pop door Aambeu

beschreven.

Van de 6 Europecsche soorten komen i /;/ N'ederland en i /// het aangrenzend

gebied voor.

1) Bij htl A/Jaliaclii' !-iiti-pi'ii. Ascleruiis Seidl. iiu't uilgeiand.

2) Vülgens .ScnllHi iüü de beschrijving van llcegcr niet op de larve vaii A. eueiulea jiaaaeii.
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H^ilsscliild vin'ir liet iiiiiWcii iliiidclijl; iiccrgcclnila; vnii vuren, in liet miiUk-ii, diiiiielijk iiiige-

rand, van terzijde gezien oncll'en, diclit en grot' bestippeld; met gewoonlijl; zeer duidelijlie,

zelden aeliter liet midden iets onderbroken, niiddcngrciel'. Lielit metniliscli-groen, slechts de

onderzijde der voorsclicnen , alsmede liet 2c en ;,e ,s|)rietlid veelal geel; dckscliilden zeer

kort, 'nagenoeg neerliggend, witachtig behaard. I'>ij het <? de kop grooter, de sprieten iets

langer, de achtcrcoxac niet een scherpen, naar onderen gcricliten tand; de dijen iets ver-

dikt; het anale stemlet sclicrp uitgesneden, bij bet S afgerond of iets aFgeknot. Lengte

6-8 min. Niet inlandscb. In de Rijnprov. en Westfalen . (.tlialassina F.) fviridissi ma L.)

Ilalsschild viiór het midden weinig of niet ingedrukt, van voren in het midden veel minder

nitgerand; minder grol' en minder dicht bestippeld; zonder middcngroef, nagenoeg ellen,

hoogstens aan de basis met een zwakken dwarsiiidrnk. Metallisch groen, blaiiwachtig-groen,

hcldergroen zonder nietaalglans (ah. c. saliiratu Westli.), of sterk koperklenrig (ah. c.

ciiprcamktitis Westh.). Sprieten, de eerste tasteileedjes en de pooten geelbruin, de knieën

en tarscn zwartacluig; veelal de sprieten en tasters geheel zwartacbtig; ook breidt zich

soins het zwart aan de pooten wat verder uit. Bij het ^ de achtercoxac in de plaats van een

scherpen, naar onderen gericluen tand, slechts met een kleinen liaarbiindel; de dijen niet

dikker dan bij liet S; het anale stcrnict dieper ingesneden dan bij bet J. Lengte 51-7^ nnii.

Vrij gemeen 's zomers in denncnbossclien der heidestrcken , op Erica en Galium.
(viridissima F.) i. siridis .Sclim.

lU. Tribus O E D E M e: R I N i.

Oncomera Stepli.

(Dryops F.)

Sprieten draadvonnig , langer dan het halve lichaam, in beide seksen ii-ledig;

nabij den uitgeranden voorrand der oogcn , op het voorhoofd iets verder vaneen dan de

sprieten, ingeplant; het 2e lid zeer kort Kop naar voren ccnigszins smdtvormig ver-

lengd. Monddeelen als bij Oedemera. Eindlid der kaaktasters in beide seksen lang

en smal, nauwelijks brecder dan het voorafgaande ; aan den top schuin afgesneden.

Eindlid der liptastcrs klein, kort, bijlvormig. Halsschild zoo lang als-, of langer dan

breed, eenigszins hartvormig; de voor- en achterrand afgerond en eenigszins opgebogen;

bij de meeste soorten oneffen Dekschilden gewoonlijk zeer lang gestrekt , met nagenoeg

parallele zijden en slechts aan het uiteinde versmald ; elk afzonderlijk toegespitst ofook

wel afgerond; zeer dicht bestippeld en elk met 3 0/4, deels onduidelijke langslijnen,

soms met i of meer dwars-verbindingen. Fooien lang en dun , de schenen bij het ï

recht, in beide seksen met zeer kleine eindsforen Bij het J" de achterdijen sterk ver-

dikt , de achterschenen verbreed en gekromd. Pygidium , vooral bij het %, langer dan

het anale sterniet , kegelvormig toegespitst , op 'de onderzijde uitgehold en bij het 3 de

smalle, lange genitaalkleppen van boven geheel bedekkend.

Van de 4 Europeesche soorten komt i /;/ het aangrenzend gebied voor.

Stroogcel, met donkere vlekken op koji, balsscbild, onderzijde en dijen; de dekschilden veelal

iets geelbruinachtig. Beharing op de dekscbilden kort en iets opgericht. Halsschild dicht

bestippeld, met eene langslijst over het midden. Dekschilden zeer gestrekt, 3J maal zoo

lang als breed, met nagenoeg parallele zijden en langs den naad tot nabij het uiteinde aan-

eensluitend; elk afzontierlijk toegespitst; de binnenste langslijn in het midden oiidcriiroken

en hier van cenige vorktakken voorzien, de 3e in het midden voorhanden. Anale sterniet

bij het 1 aan bet uiteinde aigerond. Lengte 13-16 mm. Op bloeiende heesters en hoornen,

naar het schijnt in het najaar 's avonds vliegend om de bloemen van den klimop. Niet

inlandscb. Zij zou in België bij Walcourt gevangen zijn; ik zag dit exemplaar niet.

(fem o ra ta F.)

4. Oedemera ülivier.

Sprieten draadvormig, dicht vóór de groote , rondachtige of ovale, niet uitgerande,

oogen , iets dichter bijeen dan de oogen , ingeplant. Kop hetzij kort, of verlengd en voor

de oogen smal snuitvormig uitgetrokken [o. a. O. flavipes). Oogen veelal bij het ê
meer uitpuilend dan bij het J. Eindlid der kaaktastcrs smal en naar het uiteinde
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hoo^s^stcns zivak verbreed, aan den top meestal afj^erond , zelden sehiiin afxeknot, doeh
ni7nmer sterk verbreed of bijlvormis Ilalsschild l;ort , zeer zwak hartvorini,i^ , aeliter
het midden meer of minder ingcsnoerd, naar de basis altijd weder iets verbreed ; altijd

met oneffenheden Dcksehilden aan de sehouders het breedst ,on,!^'cveer tweemaal zoo breed
als de basis van het halssehild , meestal naar achteren versmald of toe^!;espitst en diver-

i^eerend ; elk hoo^^siens met 3 verheven langslijnen. Aehterdijen bij het i verdikt {Fig.

99//), bij uitzondering {o. a. lurida) zoo smal als bij het J. Eindsporen der schenen
zeer klein , aan de achterschenen bij het S veelal geheel ontbrekend Voorlaatste tarslid

gelobd, op de onderzijde dicht viltig behaard. Klauwen ongetand. Achterlijf met '^zicht-

bare sterniten , bij het $ met nog twee bijkomenden , welke tot genitaalkleppcn vervormd
zijn. Het anale sterniet bij het $ gewoonlijk langer dan het ^e , hetzij afgerond of
toegespitst ; bij het t? daarentegen veelal korter eri op verschillende 7vijze uitgerand. De
genitaalkleppen bij het S zijn van boven door het pygidium bedekt , dat hier ongeveer
tweemaal zoo lang is als het anale sterniet , tci-wijl het bij het ï dit in den regel

nauwelijks overschrijdt.

De soorten zij?t meestal geel of metaalgroen of -blauw , zeldzamer donkerblauw of
zwart ; ook wel geel met zicarte teekening, zelden met rood halsschild ; zij leven des

zomers, gewoonlijk in aantal bijeen, op bloemen en bloeiende heesters. De larven ontwik-
kelen zich in hout, schors en verdroogde stengels.

De larve en pop ran O. nobilis en flavipes zijn door Perris ; de larve en
pop van virescens door Schiödte en de larve nog door Perris; de larve van lurida
door Kaltenbach beschreven.

Van de ± 30 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en 3 in het aangrenzend
gebied voor.

1 De Iniiteiiste verheven langslijii op de dckscliildeii loopt over de gelieele lengte duidelijk van
den zijranri gescheiden 2

De buitenste verheven langsliju op de dekschildcn nnar nchteren duidelijk (hij de geheel hlniiw-

zwnrte O. tristis onduidelijk) met den zijrand versmolten 4

2 Dekscliilden in heide seksen naar achteren sterk versmald en divcigeereiid, hij de eenige (broiizig-

groene) inheenische soort van dit Sub-genus geleidelijk en langs den naad reclttlijnig. Oogcn
langwerpig, de langs-doorsnede ongeveer in de lengte-richting van den kop gelegen ; de kortste
doorsnede het voorlioot'd ver achter den sprietwortel bereikend; daarachter de oogrand zonder
afplatting (Snb-gcn. Oedemeronia Seidl.)- Kop vóór de oogen langer dan hrccd. Clypcns
met eene middengroef. Halsschild langer dan breed, achter het midden sterk ingesnoerd;
niet drie grootc, diepe groeven; grot' bestippeld. Lichter of donkerder hronsgroen , soms
met eenigszins blauwachtig-groene tint; de bovenzijde zeer fijn-, de onderzijde langer
zijdeglanzig witgrauw behaard. Sprieten benevens de voorpooten geheel of grootendeels geel. Bij

het $ de achterdijen sterk verdikt en de achterschenen verbreed. Lengte 54—7^ mm. Op
II m be 11 i fe re n en Co m |i os i t e n. Niet zeldzaam in de omstreken van Maastricht.

I. flavipes F.

Dekscliilden bij liet 5 weinig-, bij het $ sterk versmald, in beide seksen langs den naad
bochtig; of wel bij het $ in het geheel niet-, bij het $ zeer zwak en in 't geheel niet boclitig

versmald. De inheenische sonrteii zijn of grontendeels geel, of zwart-blaiiwachtig met rood
halsschild "

3

3 Oogen eenigszins schuin tegen de lengteas van den kop geplaatst; de kortste doorsnede bijna
den sprietwortel bereikend; daarachter de oogrand met eene duidelijke afplatting. Aehterdijen
bij het $ iets verdikt. Eindsporen der schenen in beide seksen duidelijk (Sub-gen. Oede-
mcrastra Seidl.). Eiudlid tier s|irieten aan eene zijde duidelijk uitgeraud. Het $ donker
bronskleurig; de dekscliilden, behalve de smalle buitenrand en gewoonlijk het uiteinde,
benevens de pooten (behalve het uiteinde der aehterdijen, de achterschenen en de achter-
tarsen) geel. Het S Wjii'i geheel geel, alleen de kop, de borst en het midden van het
achterlijf donker; de pooten als bij het <J gekleurd, veelal de basis der achterschenen en soms
de aehterdijen geheel geel i). Sprieten donker, de wortelleedjcs op de onderzijde geel. Bij

het f? de aehterdijen sterk verdikt en gekromd, de achterschenen aan het uiteinde ge-
kromd. Dekscliilden bij het $ sterk-, bij het % weinig versmald, in beide seksen langs den
naad bochtig. Lengte 8—11 mm. Eveneens in de omstreken van Maastricht, docïi veel
zeldzamer; vooral op Aego p od i 11 m p od a gra r ia 2. podagrariae L.

1) hl Zuid-Eurupa kgtiiL-ti klL-ur-dhtrraUi-s \uor, i.ij welk.- de donkere kk-ur iitli uiecc uitbreidt.
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Oogun ;ils bij licL Sub-gun. Oe d e iiicron ia. Odiscliiliicii bij het $ in liet guhcel niet-, bij liet

J* zeer zwak en in liet geliecl niet lioclitig vcrsmaUl (Sub-gen. Oed e m crel la ScidIO- Èind-

lid der sprieten niet aan eene zijde uitgerand. Zvvartblauwaclitig ui' blauwgroen, met rood

lialsscliild ; de vüorsclienen , voortarsen, tasters en wortellccdjes der sprieten op de onder-

zijde geel. Halsscliild iels brecder dan lang, nagenoeg onbcstippeld ; aan den voorrand

ccnig'-zins afgerond; niet drie indruUken. Achterdijen bij het ^ minder sterk verdikt dan

bij podagrariae, iets gekroird. Lengte 7— 85 niin. Op voditigc plaatsen, langs oevers,

op Carex en riet. Uiterst zeldzaam; bij Roticrdani aan de plassen. Mei en Den Haag, Juli,

twee wijljes. liet t? ^on ook bij Rotterdam gevangen zijn, doch zag ik dit niet.

3. croceicollis Gylli.

Deksehilden naar achteren, althans bij het f, duidelijk versmald. Achterdijen bij het f altijd

sterk verdikt (Sub-gen. Oedemera i. sp.) 3

Deksehilden naar achteren nageiKjeg niet versmald. Achterdijen niet bijzonder sterk of in 't

geheel niet verdikt. Oogen als bij het Sub-gen. O ed e 111 cron ia. Eindlid der sprieten niet aan

eene zijde uitgerand (Sidi-gcn. Oedcmerina Costa). Vuil grauwgroen, meer of minder

meiaalglanzig 8

Deksehilden geheel of grootendeels geel, in beide seksen naar achteren zeer sterk versmald;

de buitenste verheven langslijn met den zijrand zeer duidelijk versmolten f)

Deksehilden blanwzwart, groen of blauw; naar acincren bij het $ meer-, bij het ? minder

versmald 7

Eindlid der sprieten sterk uitgerand. Kop tussclien du lijne, spaarzame bestippeling fijn ge-

chagrineerd. Deksehilden lang en smal, in het midden nog iets brecder dan aan het uiteinde

;

de naadrand duidelijk uitgebogen, het versmalde gedeelte ongeveer zoo breed als de tusschen-

ruiuite tusschen den naad en de tweede lang'>lijn nabij de basis. Donker bronsgroen; dek-

sehilden bij het 5 geheel geel; bij het ^ soms geheel geel, doch in den regel met meer
of minder donkeren buitenrand, zelden ook met donkeren naadrand. Achterlijf bij het g
altijd geheel donker; bij het S hetzij geheel donker of met smallen, gelen zijrand. Spriet-

wortel aan de onderzijde geel. Beharing geel; bij bet <? '^V '''•' deksehilden kort en

iets opgericht, op het halsschild en op de onderzijde langer en cenigszins vlokkig; bij het

5 overal kort Lengte 7—y mm. Vooral op Aegopndium podagraria. Niet inlandsch.

In lielgiü bij Engihoul (ik zag een ex. uit de coïl. /l//'<'(/i7) ; ook in de Rijnprov. bij Aken
en Düsseldorf en bij Dortmund in Westfalen (? leniorata Scopol., C.anglb.) (flavescens L.)

Eindlid der sprieten zwak uitgerand. ICo(i tusschen de zeer lijne, spaarzame bestippeling vol-

kinneii glad en glanzig. Deksehilden zeer lang en smal, in het midden nauwelijks hreedcr

dan aan het uiteinde; de naadrand iets minder sterk uitgebogen dan bij fla v e se e n s. Beide

seksen gelijk gekleurd, zwart met geringe bronsgroene tint, alleen de deksehilden geel,

aan alle randen en ook de basis zwart gezoomd; soms neemt de zwarte kleur het grootste

gedeelte der deksehilden in. Onderzijde bij liei g geheel donker; bij het $ met meer of

minder breeden , gelen zijrand-zoom op de eerste 3 sterniten en veelal in geringere uitbreiding

ook op het 4e sterniet. Achterdijen bij het g matig of zwak verdikt. Lengte 7—9 mm.
Niet inlandsch. Op verscheidene plaatsen in België (VVaulsort, Ilastière, Engihoul enz.);

ook in de Rijnprov. bij Düsseldorf (niarginata F.) (subulata Oliv.)

' Sprieten korter, nauwelijks langer dan het halve lichaam. Halsschild bijna niet bestippeld;

behalve de drie gewone groeven nog met eene groei achter den voorrand; kort, naar voren

sterk verbreed, van achteren sterk ingesnoerd. De buitenste langslijn der deksehilden naar

achteren met den zijrand onduidelijk versmolten. Lichaam, met de sprieten en pooien, zwart

met geringe blauw- of groenachtige tint; slechts de onderzijde der eerste s]irietleedjes iets

geelachtig; lijn grauw behaard, op de onderzijde bij het J" iets langer. Bij het g de achter-

dijen matig verdikt, de aciiterschenen sterk verbreed. Lengte lU— 11 mm. Niet inlandsch.

In België bij Hockai (ik zag daarvan een ex. uit het Brusselsch museum), (tristis Schmidi)

Sprieten lang, minstens het 5 van de lichaamslengte. Halsschild zeer grof, rimpelig bestippeld,

zouder groef achter den voorrand; langer dan breed. De buitenste langslijn der deksehilden

naar achteren met den zijrand duidelijk versinolteii en evenals de randlijn van den naad

om den top heenloopend en met elkaar verhouden. Eraai metallisch groen of blauw,

S(nns goudgroen of iets koperkleurig; de sprietworiel op de onderzijde geel. Bij het $ de

achterdijen sterk gekromd en zeer sterk verdikt, net sterk verbreede trochanters; aciiter-

vchenen sterk verbreed en aan het uiteinde gekrmnd. Lengte 7J— II mm. Op U in b e 1 1 i-

feren, (^ompositen en enkele Dipsaceeën (Scabiosa, K n a u t i a). Breda, Oldenzaal,

gemeen in de omstreken van Maastricht (coerulea L.) 4. nobilis Scop.

5 Halsschild van voren tamelijk recht afgesneden, breeder en grover bestippeld. Eindlid der kaak-

tasters in beide seksen aan het uiteinde scherp, schuin afgesneden. Anale sterniet en pygidium
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liii het ï iiitgcvaml. Aclncrclijcii bij bet J' verdikt, docb niet bijzomler sterk. Kop met de

ongeil iiiiKCveer zoo breed nis, zonder de liovenlip, l:ii)g. Vuil t;niiiwgioeii, eenij;sziiis n,eta:d-

gl;tnzii;; bovenzijde kort, sp:Kirz:i;tni en neerliggend-, de onderzijde k.nger en iets ;ilsta;inde

beh;iard. DeUsch'ilden zeer dicbt rimpelig, iets fijner dan het balssehild, bestippeld. I.engte

7è— 9 mm. Verbreid doeli veel zeldzamer dan I n r i d a. Niet in de duinsireek gevangen.

5. viresccns

Halsscbild sinaller en iets fijner besti|ipeld, de voorrand algerond-voornitstekend. Eindlid der

kaakta.sters bij liet J' aan het uiteinde seherp , sebnin afgesneden, bij bet J afgerond. Anale

sternict en pygidiuni bij het $ niet of slechts onduidelijk iiitgerand. Aehterdijen bij het ^

niet verdikt, even smal als bij het $. Kup zonder de bovenlip iets korter dan met de oogen

breed. Overigens gelijkt deze soort zeer op virescens, doch is kleiner en vertoont

«euoonlijk minder gla'ns. Lengte 5 -6.Ï mm. Overal gemeen op bloeiende U ni bel 1 i f er e n ,

il ie ra e i 11 in en in
6. lurida Mrsli.

LXX. Familie PYTHIDAE (^Fig. 101).

I.. (Iriïd e p r e

II. Ki)|i met siiricl v;in 11 li i n o s i

ril ric.illii I, (Iriir.

Eene kleine, aan de O edciii e ri dac het naast verwante

familie, welke door de Sub-Fam. der Mycterinae tot de Rh yn-

clioplioren nadert. — Lichaam eenigszins gestrekt, kaal; bij

de Mycterinae tamelijk breed, behaard. — Sprieten i i-ledig, aan

de zijden van den eenigszins sntiitvormig verlengden kop, in

een meer of minder dnidelijk-, bij de Mycterinae zeer dtiidelijk

zijgroefje, dichter of verder vóór de gaafrandige- of slechts zeer

llanw tntgerande oogen ingeplant; hetzij vrij kort, snoer- of draad-

vorniig, naar het nitcindc meer of minder diddclijk geleidelijk

verdikt of met 3 tot 5 of 6 iets grootere eindlecdjes; of wel vrij

lang en nagenoeg draadvormig (Mycterinae).— Het verlengde

gedeelte van den kop gewoonlijk dorso-ventraal gecomprimeerd;

kop achter de oogen geleidelijk verstiiald en gedeeltelijk in het

balssehild terugtrekbaar; zonder steelvorinig balsgedeelte; hij Py tho

steken alleen de monddcelen wat naar voren uit; bij Rhinosi-
mus rtificollis is de kop in 't oog vallend, sntiitvormig ver-

lengd. — Voorkaken aan den top gespleten, bij uitzondering met

gewonen top (Mycterinae); veelal aan den binnenrand getand.

Achterkakcn met twee bewimperde lobben. Km verbreed, met

breede aanhechting. Kaaktasters 4-lcdig, bet eindlid bijl- ofeivormig.

Liptasters 3-ledig. Tong uitstekende. — Halsscbild naar achteren

versmald, aan de basis smaller dan de dekschilden; bij de Myc-
terinae slechts naar voren versmald en aan de basis nagenoeg

zoo breed als de dekschilden aan de schouders; zonder scherp geb-

rande zijden. — De nervatnnr der vleugels komt, volgens ,/. Redtcnbacher, met die der Oed e m e ri-

dae, Mcloidae, Lagriidae en Pyrochroidae overeen. Volgens Roger is bij Myctertis

ciircnlionoides het topgedeclte iets grooter dan bij Oedemera, met drie straaladers. De terug-

loopende ader der vena esterno-media reikt niet veel verder dan die der vcna scapularis; de dwai's-

anastomose van de teriigloopende ader der vena externo-media gaat tot aan de vena scapularis.

De vena interno-media splitst zich in twee takken, die zich weder vereenigen; de binnenste tak is zeer

zwak. Eene bijader, welke in de area interno-media, uit de vena extcrno-niedia, ontspringt, is gedeeld,

zonder dwarstak; de anale bijader gewoon, met korte dwars-anastomosc tot den binnensten deelingstak

der hoofdader. De vena analis gewoon. Geen basaallobje. Bij R h i n osi m u s p laii i ros t r is is, vol-

gens eene teekcning van den heer AVm/ic/'i, de achterrand der vleugels duidelijk gelobd. — Achterlijl met

5 vrije stcrniten. — Voorcosae iets kegelvormig uitpuilend en tegen elkaar aanstootend; hare gewriclits-

iiolten van achteren open. Middelcosac iets meer kogelvormig en dicht aaneeiistaande. Achtercoxae door

eene smalle, toegespitste-, bij de Mycterinae breede en van voren afgeronde voortzetting van het

eerste stcrniet gescheiden. Voor- eii middeltarsen met 5-, acbtertarsen met 4 gewone leedjes; bij de

Mycterinae het voorlaatste tarslid lobvormig verbreed. Klauwen ongetand, bij de Mycterinae
met een breeden basaaltand. — De soorten leven op geveld hout, afgevallen takken, achter boomschors,

bij uitzondering op bloeiende heesters.— De larven, welke eenigszins on die der P yro (;h roida e ge-

lijken, zijn lang gestrekt, met [larallele zijden, meer of minder dorso-ventraal gecomprimeeni; de al-

zonderlijlic segmenten zijdelings afgeronci en van verhoornde tergiten en sterniten voorzii:n. Kop

horizontaal, met korte, 3— 5-ledige sprieten en aan weerszijden met 5 ocellen in twee d warsrijen van

3 en 2. Laatste achterlijfs-segment met twee uitsteeksels en een korten, tot naschuiven gcschikten,

buisvorniigen anus. Pooten zeer kort; het klauwlid klein, met een gewonen klauw.
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O vei'x. ie h t der Sub -Fam i 1 i on cii Ti'ibus.

1 llulsscliiKI ii:i;ir ^iclitcrun versmald, aan de basis smallL-r ilaii de ckkschildcn. Aclucrcusac; Jour

cciic sinalk-, toegespitste voiirtzetting van liet eerste stcrniet geseiieitlen. Sprieten vrij Uort,

naar liet niteinile meer ut' minder duidelijk verdikt o( met gniutere eiiidlecdjcs. Voorlaatste

tarslid gewoon. Klauwen niet getand. Licliaam ecnigs/.ins gestrekt, kaal. 1. Siib-Fam. PYTlllNAE. 2

llalsseliild slechts naar voren versmald, aan de basis nagenoeg zoo breed als de dekscliilden

aan de schouders. Aclucrcoxae door ccne breede, van voren afgeronde voortzetting van het

eerste sterniet gescheiden. Sprieten viij lang, nagenoeg draadvormig. Het voorlaatste tarslid

lobvonnig verbreed. Ivlauwen met een breedcn basaaltand. Kop meer ot' minder snuitvormig

verlengd. Lichaam tamelijk breed, gewcU'd en behaard, aan sommige Cn ren 1 io n id e n

(R h in ocy Uns) herinnerend. II. Snb-Fam. MYCTERINAü III. Mycterini

j. Voorkaken vooruitstekend, met gedeelden top en cenige tandjes aan den binnenrand. Eimllid

der kaaktasters eenigszins liljlvormig. Middelcoxae met duidelijke trocliantinen. Het laatste

stcrniet gewoon. Lichaam vlak en groot. Dekschilden met breede
,
gegroclile, grof bestippelde

langsstrepen I. Pjthini.

Voorkaken door de bovenlip bedekt. Eindlid der kaaktasters niet bijlvormig. Middelcoxae

zonder zichtbare trocliantinen. Het laatste sterniet zeer kort. Lichaam eenigszins gewelfd,

klein. Dekschilden met regelmatige of hier en daar eenigszins verwarde stipiielrijcn.

II. SalpÏDgini.

I. Stib-Familie PYTHINAE.

I. Tribtis I' Y T II I N I.

Bevat slechts liet genus i. Pytho.

II. Tribus S A L p i N G i N i.

1 Kop niet in 't oog vallend, snuitvtn'niig verlengd; het gedeelte vi'ii'ir de oogen (zcnuler de

bovenlip) meestal korter ilan aan den voorrand breed, aan de zijden rechtlijnig naar vin'en

versmald; bij uitzondering niet veel korter dan aan den voorrand breed, doch aanmerkelijk

korter dan dicht voor de oogen breed en dan aan de zijden bochtig en sterk naar voren

versmald. Sprieten meestal dicht vó(ir de oogen ingeplant 2

Kop in een langeren of kortereii, dorso-ventraal gecompri.iiecrden , van voren hoekig ver-

breeden, snuit verlengd; vi'iór de oogen (zonder de bovenlip) minstens zoo lang als breed;

van voren ongeveer zoo breed als vlak voor de oogen, in het midden echter meer of iiiiiuler

versmald. Sprieten gewoonlijk ver-, bij den Uort-snintigen viridipennis vrij dicht vóór
de oogen ingeplant; eenigszins naar het tiiteindc geleidelijk verdikt, alhoewel 4 lot 5 grootere

eindlecdjes van de overigen meer of minder afsteken, llahschild met gaven zijrand. Voor-

kaken aan den binnenrand zonder tandjes 4. Hhinosiinus.

2 Halsschild met getanden zijrand. S|>rieten met drie, scher|i afgesclieiden , grootere eindleedjes.

Voorkaken aan den binnenrand zonder tandjes 2. Lissodoina.

Halsschild met gaven zijrand. Sprieten nagenoeg geleidelijk verdikt, met drie tot zes, iets

afgescheiden, grootere eindlecdjes. Voorkaken aan den binnenrand met lijiie tandjes.

3. Salpingus.

II. Sub-Familie MYCTERINAE.

Hl. Tribus M v c T K R i N i.

Bevat slecht^ het genns (Mycterns.)

I. Sub Familie PYTHINAE,

1. Tribus P V T II 1 N i.

1. Pytho Fabr. (Fig. lül I).

A'(>/i horizontaal uitstekend : /net roiiifc , uitpuilende oo;^'cn. Sprieten vrij kort cn
dik, zoo lan^' als kop en. halsseliild te zanten ; naar het uiteinde nauwelijks merkbaar
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Verdikt ; de -voorlaatste 4 leedjes hrcedcr dan laii;^. Bovenlip kort en breed , 7'an voren

reeht. Voorkaken vooruitstekend , met ,^edeelden to/> en een Ige tandjes aan den binnen-

rand. Aciiterkaken met twee korte, gebaarde lobben. Kaaktasters vrij lang-, de laatste

3 leedjes nagenoeg even lang; het eindlid naar den top 'verbreed en selieef afgeknot, eenigs-

zins bijlvormig. Tong vliezig, diep uitgerand. Liptasters klein, draadvorniig; het eindlid

afgeknot. Halsseliild iets breeder dan lang; naar achteren versmald, aan de basis smaller

dan de deksekilden ; met afgeronde zijden , zonder scherpen zijrand. Schildje eenigszins

vierhoekig , aan den omtrek afgerond. Dekschilden te zaïnen ongeveer 2\ maal zoo lang
als breed. Tarsleedjes draadvormig ; het eerste lid der achtertarsen zoo lang als de

volgende drie leedjes te zamen. Middelcoxae met duidelijke trochantinen. Klauwen ge-ivoon.

Lichaam vlak , onbehaard.

Van de 3 Europeesclie soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, glanzig; mond, sprieten, scliencn en tarsen roestlilcurig of roodgeel, soins de pooten
geheel rocstUleurig of roodgeel; deUscliilden staalblauw; achterlijf roodgeel (^cueriileus F.)

of zwart en rood gerand (feslirns F.). Ook zijn de dekschilden soms roodachtig-geelbrnin

en slechts de aciiterhelft of alleen het uiteinde meer of minder blauw (ab. c. c 11sta neus F^.);

zeldzamer ook het halsseliild aan den omtrek roestkleurig; het achterlijf geheel of gedeeltelijk

geel. Halsseliild met eeiie lijnc langsgroef over liet midden; aan weerszijden met een langs-

indruk, waardoor de zijrand bultig verheven schijnt; verspreid hestippeld. Dekschilden
met lireede, gegroefde, grof bestippelde, langssirepen. Achterlijf bij het ^ dicht en grof-,

bij bet 2 spaarzaam en oppervlakkig bestippeld. Lengte 8—15 mm. Achter boomschors,
vooral van dennen, doch soms ook van vrucluboonicn. Over het algemeen zeldzaam; bij

Arnliem in aantal, ook bij Wolfhezen, Apeldoorn, Maarsbcrgcr. , Winterswijk, Tiel cu bij

Amsterdam (Zeeburg); de kever verschijnt in liet voorjaar; volwassen larven soms in groot
aantal bijeen, o. a. bij Winterswijk, Juli. Ook in Westfalen. De larve is door Je Geer,
Boiiclid, ll'estwood en Salill'crg, de pop door Boucltc beschreven i. depressus L.

U. Tribus S a L i> i N 1; i N i.

2. Lissodeuia Curtis.

Dit genus onderscheidt zich 'van de aanverwante genera door de drie aanmerkelijk
grootere eindleedjcs der sprieten ; den van 3 tot 6 duidelijke tandjes 'voorzienen zijrand
van het halsschild ; van Salpingiis door de aan den binnenrand niet 'van Jijne tandjes

'voorziene voorkaken. Lichaam glad, gewelfd. Kop niet snuit'vormig 'verlengd, liet gedeelte

vóór de oogen {zonder de bo'venlip) korter dan breed, naar 'voren iets 'versmald. Sprieten
dicht vóór de oogen ingeplant. Voorkaken door de bovenlip bedekt. Eindlid der kaaktas-

ters langwerpig-eirond. Halsschild aan weerszijden van de basis met een indruk. —

•

De soorten van dit genus leven achter boomschors. — De ontwikkeling van Lisso de ma
qu a dr ipu s tu la tu m Mrsh. is door Kaltenbach , de larve en pop zijn door Perris
beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen i in Nederland en i /« het aangrenzend
gebied voor.

Halsseliild ongeveer zoo lang als breed, of slechts iets langer; de zijden naar achteren eenigs-

zins uitgebogen versmald; zeer dicht en niet grof bestippeld; langs deu zijrand met 3 tot 4
spitse tandjes; aan weerszijden van de basis met een kleinen indruk. Dekschilden duidelijk

breeder dan het halsschild; met grootendeels verwarde sti|)pelrijen. Roestrood; het uiteinde

der sprieten , de onderzijde en de dekschilden jiekzwart ; eene groote basaalvlek en eene
kleinere, veelal onduidelijke of ontbrekende, topvlek op de dekschilden, benevens de pooten
roodgeel. Bij oiiuitgekleurde exemplaren de dekschilden, behalve eene gemeenschappelijke,
kruisvormige, berookte vlek, okergeel. Lengte 2—3 mm. Achter schors van vermolmd paal-

werk en van verschillende hoornen, o. a. van eiken; 0(jk op Prunus spinosa. Zeldzaam,
juni—Aug.; den Haag, Nootdorp, Gouda, Wageningen, ISreda, Arnhem, Zicrikzee en
Heerlen (Limburg) . . (denticollc Gylh., quadriguttatmn Serv.) i. quadripustulatum Mrsh.

Halsschild zoo lang als breed; de zijden tot aan de basis gelijkmatig afgerond, met 5 kleine

tandjes; grover en minder dicht bestippeld; aan weerszijden van de basis met een indruk,
welke beiden gewoonlijk door eene zwakke dwarsgroef samenhangen. Dekschilden slechts

weinig breeder dan het halsschild; eveneens met, grootcndeels verwarde, stippellijnen. Boven-
zijde eenkleurig pekzwart of bruin, ook wel geelbruin; sprieten en pooten lichtgeel. Lengte
2^—3I mm. Niet intandsch. In Noord-Duitschland, o. a. bij Hamburg. . . (cursor Gylh.)
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3. Salpinsus Gyllenhal.

(S p 11 ;i e ri CS te s Sic|ili., Fauvel)

Lichaam cenigszins gewelfd. Kop niet duidelijk-, of lang snuitvormig verlengd ; het

gedeelte 7<óór de oogen (zander de bovenlipt meestal korter dan aan den voorrond /'reed,

aan de zijden rechtlijnig, naar voren versmald; bij S. mutilatiis niet veel korter

dan aan den voorrand breed , doch aanmerkelijk korter dan dicht vóór de oogen breed,

aan de zijden bochtig en sterk naar voren versmald. Sprieten kort vóór de uitpuilende

oogen, in een randgroefje , ingeplant; naar het uiteinde nagenoeg geleidelijk verdikt,

met drie tot zes , iets afgescheiden
,
grootere eindleedjes. Voorkaken tnet gedcelden

top en van fijne tandjes voorzienen binnenrand ; door de bovenlip bedekt. Achterkaken

met twee korte, aan hel uiteinde gebaarde, lobben; de binnenlob korter en smaller.

Eindlid der kaak/asters eivormig. Liptasters kort; het eindlid eivormig, met afgeknotten

top. Kin hoornachtig , diep uitgesneden Tong vierhoekig , vliezig, kaal. Halssehild zoo

lang als- of iets langer dan breed, naar de basis versmald, eenigszins hartvormig ; met

gladden , ongetanden zijrand. Dekschilden te zamen aan de basis ongeveer tweemaal

zoo breed als de achterrand van het halssehild; bijna tweemaal zoo lang als te zamen
breed. Pooten kort en dik. — De soorten van dit genus leven achter schors van, ge-

deeltelijk uitgedroogde, boomstammen ; som/nige/i ook in groot aantal op afgevallen takken

en op de injlorescenties van dennen.

Va?l de 9 Eiiropeesclie soorten komen 2 in Nederland en 3 /// het aangrenzend
gebied voor.

1 üoveiilip zeer kon en lireeii, twee- of driemaal brecder dan hing. Sjirietcn niet drie tot vijl,

iets aTgesclieiden, grootere eindleedjes 2

liovenlip vrij lang en tamelijk breed, eenigszins hartvormig en driehoekig, slechts een derde

breeder dan lang. Sprieten met vijf tot zes, iets afgescheiden, grootere eindleedjes (Sub-gen.

Ra boe e rus Muls.). Halssehild duidelijk breeder dan lang, een weinig breeder dan de kop
niet de wangen; naar achteren sterk versmald, sterk doch niet zeer dicht bestippeld; aan

weerszijden o|) de schijf met drie, oppervlakkige groefjcs. Dekschilden elk nabij de basis inet

een sclieeven indruk. Bovenzijde zwart- of brninaclitig-bronzig, metaalglanzig; gedeeltelijk de

mond, de sprietwortel en de pooten roestkleiirig, de dijen gewoonlijk donkerder, (^cngte

i\—3I mm. Niet inlandsch. In I5elgie bij Brussel (poret de Soigues); ook in Westfalen.

(foveolatus I.jnngh)

2 liet gedeelte van den kop vói'ir ile oogen (zonder de bovenlip) nauwelijks half zoo lang als

aan den voorrand breed; aan de zijden rechtlijnig naar vuren versmald. De sprieten staan

dicht vóór de oogen (Sub-gen. Salpingus i. sp.). Halssehild zoo breed als de kop met

de oogen, lijn bestippeld 3

Het gedeelte van den kop vóór de oogen (zonilcr de bovenlip) niet veel korter dan aan den

voorrand breed; echter aanmerkelijk korter dan dicht vóór de oogen breed (daardoor is de

vorm van het korte, snuitvormige gedeelte van den kop anders dan bij R h in osi m ns viri-

di pen nis l.atr.); aan de zijden bochtig en sterk naar voren versmald. De sprieten staan

op een afstand gelijk aan de lengte van het eerste sprietlid van de oogen verwijderd (Sub-

gcnns Colposis Muls.). Halssehild breeder dan de kop met de oogen, duidelijk breeder

dan lang, naar achteren sterk versmald; grof en niet zeer dicht bestippeld; aan weerszijden

op de schijf met twee oppervlakkige groefjcs. Dekschilden niet stippelrijcn. Sprieten met
vier, iets afgescheiden, grootere eindleedjes. Bovenzijde grocnachtig-brouskleurig. liet voorste

gedeelte van den snuit, de sprieten en het achterlijf roodgeel; de pooten lichter geel. Lengte

35 mm. Niet inlandsch. Zij zou op het eiland Borkum gevangen zijn.

(viresceus Muls.) (mutilatus Beek)

3 Epipleurcn der dekschilden slechts tot aan de basis van liet achterlijf duidelijk. Sprieten met
drie of vijf, vrij duidelijk afgesclieiden, grootere eindleedjes. Bovenlip driemaal zoo breed

als lang 4

Epipleuren der dekschilden tot aan liet derde sterniet duidelijk. Sprieten met vijf, iets

afgescheiden, grootere eindleedjes. Bovenlip tweemaal zoo breed als lang. Roestkleurig-geel-

briiiii, sterk glanzig; de sprieten en jiooten ol wel het geheele lichaam geelbruinachtig.

Halssehild eenigszins hartvormig, iets brecder dan lang; evenals de kop dicht en grof
bestippeld; zonder groefjcs op de schijf, slechts voor de basis iets in de breedte ingedndtt.

Deksciiilden met tamelijk lijne, hier en daar, doch vooral langs de zijden, onregelmatige
stippelrijen. Lengte i\— 3I min. Gemeen op bloeiende dennen, tusschen afgevallen dennen-
naalden en aciuer schors; vooral in het voorjaar. . . . (piceae Germ.) 2. castaneus Panz,
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4 Sprieten met cirie, vrij duidelijk nlgescliciden, gromere eindleedjes. Zwart, soms pelibniin;

iets ineiallisLii gianzit;; sprietwortel, mond en inrsen o[' de gelieelc pomen rocstrimd.

Halsschild breeder dan lang, kcirt-liartvormig, vrij dielit bestippeld; aan weerszijden, van
voren, niet een iippcrvlnkkig groelje. Dekscliilden met vrij gmve, ook aan de basis tamelijk

regebnatige, stippchijen. Lengte 2o~3j mm. Aebter lujcnnschois en (ip dennen; zeer zeldzaam.

Niet iidandseh. In de Rijn|)riiv. en Westl'alen (atcr Payk.) 1)

Sprieten met vier, vrij duidelijk afgescbciden, grootere eindleedjcs. Deze soort ge. ijkt zeer op
ater, docli is iets meer gewelld; lieluer of' donkerder bronzig-zwart; de dckseliilden soms
bronzig-pekzwart; liet grootste gedeelte der sprieten, de schenen, tarsen en soms de dijen

geelrood; lialsSLiiild aan weerszijden mcr twee vrij duidelijke zijgroeljes; ook zijn de stip-

]ielrijen np de deliseliildcn minder regelmatig en nabij de basis eenigszins verward. Het J
breeder dan liet ^. Lengte 2j— :',] mm Eveneens acliier boomseliors en op dcnnentakken.

Arnhem, Ede, VVageningcn en Apeldoorn .... (aeratns Muls. & Key) i. aeneus Sieph.

4 Rhinosimus Latreille (Fig. 101 II)

Dit genus is naverwanl aan Lissodema en Salpingus, doch onderscheidt zich

doordat de kop in een tangeren of korteren , dorsoventraal gecoinprimeerden , van voren

hoekig 'verhreeden , snuit vertengd is , aan welker zijden de sprieten gewoonlijk ver van
de oogen ingeplant staan; luj R v ir i di

p

enn is , waar de snuit zeer kort is, staan

de sprieten slechts op een afstand gelijk aan dien van het \c spriellid van de oogen

verwijderd. Kop vmr de oogen [zonder de bovenlip) minstens zoo lang als In-eed ; van
voren ongeveer zoo breed als vlak voor de oogen , /// het midden echter meer of minder
versmald. Sprieten naar het uiteinde eenigszins geleidelijk verdikt , alhoewel 4 tot 5
grootere eindleedjes in den regel van de overigen meer of minder afsteken. Voorkaken
aan den binnenrand zonder tandjes. Halsschild met gaven zijrand. Dekschilden met
stippelrijen. — De soorten leven achter boomschors ; veelal vindt men ze ook op afgevallen

takken , stukken hout en op oude heggen. — De larve van R. r ufi c o Ui s L. [r o b o r i s F.

)

li'erd door Erichson beschreven.

Van de 5 F.uropeesche soorten komen 3 /// iVederland en i /;/ //(/ aangrenzend
gebied 7'oor.

1 Het gedeelte van den kop viiór de oogen niet of slechts weinig langer d.tn breed 2

Het gedeelte van den kop vóór de oogen ongeveer tweemaal zoo lang als nabij bet uiteinde

breed, in het midden sterk versmald; daardoor met een langen snuit. Sprieten ver vóór
de oogen inge|ilant, ongeveer o|) de viervoudige lengte van het eerste lid; met 4 ot' 5 in 't

oog vallend grootere eindleedjes. Kop, halsschild en prosternum , de wortelhellt der sprieten en
de pooten geelrood; meso- en mctathorax en acluerlijl' pelizwart ot' pekbrnin; schedel en

dekschilden metallisch groen ol' blauwgroen. Soms vertoont het halsschild een groenachtigen

weerschijn en is de snuit van voren donker {_yir\dic»ll\s Pic). Kop en halsschild krachtig

en eenigszins verspreid bestippeld. Dekschilden niet lijne stippelrijen; eid;ele tusschenruimtcn
met cene rij, wijd tiiteen staande, stippels. Lengte ,')',~4^' '"'"• ('"et i'^" snuit). Achter
benken- en eikenschors, vooral in het voorjaar; door het geheele land verbreid en o. a. in

het llaagsche boscli niet zeldzaam (roboris F.) 3. ruficollis L.

2 Het gedeelte van den kop vóór de oogen (^zonder de bovenlip) ongeveer zoo lang als het

nabij het uiteinde verbreede gedeelte, daardoor de snuit zeer kort; aan het inplaiuingspunt

der sprieten slechts weinig smaller dan het voorhoofd tusschen de oogen. Sprieten van de
oogen op een afstand gelijk aan de lengte van het ie lid verwijderd; met ongeveer 5 in "t

oog vallend grootere eindleedjcs. Dekschilden te zanieii ongeveer tweemaal zoo breed als

het halsschild; met lijne stippelrijcn. De geheele kop, het halsschild, de sprietwortel en het

prosternum rood; dekschilden groenachtig-blaiiw of eenigszins staalblauw, nietatliorax groen,
acluerlijf lichter of donkerder roodbruin of roodgeel

;
pooten geel. Deze soort herinnert zeer

aan rnticollis L., doch is gemakkelijk te onderscheiden aan den zeer korten snuit en den
eenkleurig rooden kop. Lengte z\— i,\ min. Achter boomschors. Zeer zeldzaam; Nijkerk,
Tiel en in de ouistreken van Maastricht. In Relgië bij Ridderborn en Paliseul ; i" de Uijn-

prov. bij Aken en Düsseldorf, ook in Westfalen. . . (rnlicollis Panz.) i. viridipennis Latr.

Het gedeelte van den kop vóór de oogen (zonder de bovenlip) duidelijk langer dan nabij

het uiteinde breed; aan het in|ilantingspunt der sprieten duidelijk smaller dan het voorhoofd

1) E.-!! uil Ede vi-rki-iTiI jïi'dctfniiiiiei*i-il exeiii|>l;i;ir i^ a e II p u s Slcpli (wijtjf)
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lussclicii de oogeii. Sprieten van de oogcn op een afstand gelijk aan de did)bele lengte van

liet IC lid verwijderd. Deksiliilden smaller, ongeveer iJ- maal /od breed als het lialsschild.

Hovenzijde bronsglanzig 3

3 S])rieten met 4 in 't oog vallend grootere eindleedjes. Bovenzijde eenigszins gewelfd; licht

bronskleurig, glanzig; de dekscliilden veelal eenigszins bruinachtig, met bronzigen weerschijn
;

bij onnitgc'klciirdc exemplaren de geheele bovenzijde roodgeelaclitig, met bronzigen weer-

schijn. Sprietwortel en pooten geel; de sniiitvormige voortzetting van den kop geelrood.

Halsscliild lijn en niet dicht bestippeld. Lengte 2'. — .ij mm. Gemeen achter boomschors, o.a.

van eiken en beuken; ook op struiken (Spinolae Costa.) 2. planirostris F.

Sprieten naar bet uiteinde geleidelijk verdikt (Stdi-gen. Ca ri de ru s Muls.). Bovenzijde tamelijk

vlak, donker bronskleurig, weinig glanzig; snint, siiricten en pooten zwartachtig; bij onuit-

gcklcurde exemplaren bet geheele lichaam roodachtig. Halsschild dicht en grof bestippeld.

Lengte 3—4 mm. Achter boomschors. Niet inlandsch. In de P^ijnprov. bij Rlherfeld, in 1'elgië

bij Laeken (coll. Mathieu') i') (aencus Üliv.)

II. Sub-Familie MYCTERINAE.

IIL Tribus MvcTERiNi.

Mycterus Oliv.

Sprii'lcn !iagciwt\i^ draadvoimig , hi het midden van de siiuilvormigc voortzetting

van den kop , in eene zijgroef, ingeplant. Kop klein , tnet groote , weinig gewelfde, van

voren al of niet zeer zwak uitgerande oogen ; daarvóór versmald en langer of korter

sniiitvormig verlengd, l^oorkaken niet vooruitstekend , door de breede l)Ovenlip bedekt,

met gewonen top. Aehterkaken met twee korte lobben; de buitenlob aan het uiteinde sterk

gebaard ; de binnenlob korter en breeder , scheef ftaar binnen afgeknot , dicht met bor-

stelharen bezet. Eindlid der kaaktasters biflvormig. Tong aan het uiteinde vliezig, drie-

hoekig uitgesneden. Liptasters klein , het eindlid afgeknot. Halsschild slechts naar voren

versmald, aan de basis nagenoeg zoo breed als de dekschilden aan de schouders. Schildje

breed ovaal. Dekschilden iets breeder dan het halsschild , aan het uiteinde te zamcn

afgerond. Achterco.xae door eene breede , van voren afgeronde voortzetting van het eerste

stemlet gescheiden. Voorlaatste tarslid lobvormig verbreed. Klauwen met een breeden

basaaltand. Lichaam breed, gen'clfd en behaard; aan sommige Cur c u l i o n i d e

n

(i? // / n o cv lln s) herinnerend.

Fan de 4 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Oogen van voren zeer llauw uitgerand. De sniiitvormige voortzetting van den kop ongeveer

tweemaal zoo lang als breed, met twee verdiepte, tegen de oogen divergeerende strepen.

Halsschild slechts weinig breeder dan lang, zeer dicht en vrij grol' besti|)peld. Dekschilden

i'l' maal zoo lang als breed; zeer grof, raspaclitig bestippeld. Zwart; de bovenzijde bij het

(? dicht geel-, bij het $ witachtig behaard; kop en onderzijde zilverglanzig grauw beiinard.

Lengte 5
-

'3 mm. In bergachtige streken op bloeiende boomen en heesters, o. a. op mei-

doorn. Prunus spiiiosa, doch ook op distels. In Ilannover en in de Rijnprov.

(c u re n I io no id es F.)

Siib-orde X. PHYTOPHAGA.

LXXI. Familie CERAMBYCIDAE -).

Deze onder den naam van „boktorren" bekende funilie bestaat uit meestal groote of middel-

matig grootc, zeldzamer kleine kevers; met in den regel meer of minder lang gestrekt-, soms zeer

smal-, gewoonlijk lijn-, soms dicht behaard lichaam; enkelen (b.v. I'rionus en II a pi oc n cmia)
zijn tamelijk breed, doch treft men niiiimer ovale of kogelvomiige soorten aan, zooals onder de

C b ry so me 1 idae, aan welke familie zij het naast verwant is. Zij zijn hetzij eenkleurig, zwart.

Il K.'ii i\ ml lli.i~,.-l (.„II. ,;. ;t„rir, .-n Mus. B.uü |
wii- i,iijiii>l B''il>l.'iiniiiH,.r,l , lirt is Sal|jiii,i!Us luveühilus Ljuiigh.

i!| Huur l.uirnllr » L u ll s i ' u l' n l " " S'^Hi'^miJ-
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met tuec gebaarde lobben, bij de Prioniiii uiiibicckt de biiinciilob i). Kaaluasccis 4-, liptasters

3-ledig; liet ehidlid der tasters" breed afgcUmn, bijl-, ei- ol cyliiulervoriiiig (Ce ra m b y cinae), ol

wel ovaal en gcwocmlijl; toegespitst, doch niniincr breed-, lioogstens

aan den uitersten top at'geknot (Lamiinae 2)). Kin ccnigszins

vijflioekig; de tong veelal verbreed, sterU uitgerand en twcelobbig,

zelden nagenoeg g'aaf, bij cenige soorten, evenals bij de Liica-

niden, als eene ware tong (likorgaan), geschikt tot het oppen-

seelen van vloeistollen; de paraglossen ontbreken in den regel, of

is daarvan slechts eene Hanwe nandniding zichtbaar.

Halsschild van verschillenden vorm, verbreed, verlengd,

meer of minder trapezium-, soms eenigszins kogclvorraig, veelal

van voren smaller dan van acliteren, ofnaar voren en naar achteren

even sterk versmald, zeldzamer aan de zijden volkomen afgerond

(o. a. Spondvlis), doch meestal aan weerszijden met een doorn,

tand of kogelvormigen of stompen , soms zwak aangeduiden bnlt 3);

ook wel met scherpen zijrand4). — Schildje altijd zichtbaar. —
Dekschilden nimmer met stippellijnen of stipptlrijen 5); gestrekt

of langwerpig, cylindervormig of over het midden meer ofniinder

vlak gedrukt; zeldzamer eenigszins ovaal (vele D o rca d ion-soor-

ten~) of tamelijk breed, ruim 2—4 maal-, bij de bijzonder brecde

Haplocnem'ia slechts li— i^ maal zoo lang als breed 6); in den

regel het gehcele achterlijf bedekkend, hoogstens het pygidinm

onbedekt latend; bij uitzondering zijn zij sterk verkort (Nccy-

dalis, Caenoptera, Leptidea), waardoor de achtervleiigels

niet onder de dekschilden kunnen geborgen worden; of wel zijn

zij naar het uiteinde sterk versmald en aan den naad divergeerend

(;S ten op te rus); bij het niet in ons gebied vertegenwoordigde

genus M o r i m u s zijn de dekschilden vast aaneengesloten (verkleefd),

zonder bepaald samengegroeid te zijn. — De prosternale voortzetting

tusschen de voorcoxae smal en toegespitst, of breed en van achteren

stomp ofafgeknot; bij uitzonderingzelfs zeer smal en schcrpkantig,

aan het uiteinde, achter de coxae, driehoekig verbreed. De voortzetting van het mesosterntnn

het metasternuin, tussclicn de middelcoxae, aan het uiteinde uitgerand, stomp of recht algeknot.

Merkwaardig is bij Aromia eene reukklier (glandula odorifera) aan weerszijden van het

metasternum, wier nitmonding nabij de achterhoeken gelegen is.— Achterlijf

met 5 sterniten; bij de mannetjes veelal 'het 5e stcrniet aan den top intge-

rand, waardoor een 6e sterniet zichtbaar is; bij de wijfjes van Acantho-
cinus is het 5e sterniel lang-innnig uitgetrokken, met ver uitstekende,

buisvormige ovitluct; het eerste stcrniet is niet of slechts weinig langer dan

het 2e. — De voorcoxae kegelvormig uitpuilend en gewoonlijk dicht aan-

eenstaande, of kegelvormig of slechts iets in de breedte-, bij dePrionini
sterk in de breedte ontwikkeld, bijna altijd door eene duidelijke proster-

nale voortzetting gescheiden; veelal de trochantinen in eene, meer of minder

ver reikende, driehoekige inkeping der voorste gewrichtsholten, zichtbaar;

de voorste coxaal-holten van achteren volkomen gesloten (b. v. La ra ia

textor) of meer of minder open (b. v. Aromia moschata). Pooten

(Fig. 105) krachtig ontwikkeld, gewoonlijk lang en slank, in den regel ver

buiten den zijrand van het lichaam uitstekende; de voor|Kioten veelal langer 7)

dan de middelpootcn. De dijen veelal knotsvormig verdikt, bij enkelen met

lang steelvormig basaalgedcclte (o. a. Necydalis); ook wel in het midden

het dikst, of iets samengedrid;t (b. v. Prionus, Cerambyx, Aromia).
Voorschenen in den regel niet getand, op de binnenzijde met (Lami i n ae),

'

of zonder (Ceram bye i n ae) ecnc meer of minder duidelijke langssleuf; bij

Spondylis de schenen kort, aan het inteinde sterk verbreed, de voorschenen met getanden buiten-

docli

tegen

Oric.

1] llo.h iii.'l l,ij tl,- l'riuoiii.-il-B.'il.-i;i i;;illi|.ijuun S.-i\ i-rj l'vn.d.'» S.r\, uil Ziiid-AnuTika.

-2; lii'lKilv.- Iiij li.'l /iiid-\lnk;iaiijtlif I.;i 1» i i 11 p ii-sfiiii.s 1' 1. n 11 1 :i ^i » Tliuius , l,ij «.'Ik.- liHl laaiT-eiiidlid liijhur.iM^ is.

3) Bij de Lainiiliae ziju de /yd™ van liel liali.vliilil iiiel Mlicr|i gerand, de Irduis der T mesi s 1 er 11 i iii maakt liiero|)

ecliler eene iiilzuiidering.

4} Bij de Prioniiii zljii u. :i. lle selierp gerande zijden van 3 slerke zrjduornen voorzien (Priunus), ol' wel lijn pekorven

(niannelje) of geland (wijfje), niet een krachtiger land aeliler liel midden (Ergates); tiij Aegüsoina o, a, daarentegen

zijil de zijden van het halssthild niet fcelierp gerand, doeli steken ih- aehlerlioeken lalidvorniig uit.

5) Bij enkele 1' h y l oec i a-soorten henieikt nien Ijier en daar, in de \erwarde liebti|i[ieliiig, enkele zeer diclil staande stiji|jeh-ijen.

I'i) Bij Heniilo|)hus a in i e t tl s l'aseoe uit /.uid-Auierika zijn de deksehilden ,
als liij eene Lycide, naar hel uiteinde

liuilengewoon verhreed.

7) Bil hel iiianiiet|e van de /.iiid-A -ikaansi hi' Aeroeinus lengiinaiius I. /jjil de \unr[ei.iten huilengewoon lang.
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rand cii met cciic platte, lobvdrmigi; viuirtzettiiig :iiiii liet iiiiuiiulc. MiiklclsLiiuncii bij ccii ;i;im:il

I.nniiinac met eeiie iiikeiniij; ol' iiiiniiuliiig naii den buitenrand, waardoor soms een btiltig of tand-

vorniig uitsteeksel gevormd is. Aclitersclicncn bij Aromia tot eenc brecdc, selier|)kantigc plaat sterk

zijdelings sanicngcdrukt; bij Toxotiis aan het uiteinde met ccne iiitranding, waarbij de cindsporcn
(die overigens aan liet uiteinde zeil" staan) aan de basis dezer iiitranding ingeplant zijn. Tarsen 4-lcdig,

de Iccdjes op de onderzijde met breedc, borstclaclitige ol' zwaniniige zool; het klaiiwlid aan de basis

met ccne zeer kleine, kiu>opige verdikking, welke als een nidimcntair lid moet gednid worden i);

het 3e lid altijd twcclobbig, hartvormig; bij Spondylis zijn de tarsen duidelijk 5-ledig, daar bet

4c lid, ofschoon klein, toch duidelijk is 2). Klauwen gewoon, gespleten, ol' met eenc meer of minder
duidelijken tand aan de basis.

Slechts weinige Cerambycidae zijn ongcvlcugeld (o, a. Dorcadion, Morimns en het J
van het Zuid-Europeeschc genus Vesperus).
Volgens J. Rcihfnhacher (Fig 106) komt de ncr-

vatiun' zoozeer met die der Ch ryso m el idac
overeen, dat een belangrijk onderscheid eigenlijk

niet te vinden is. Over het algemeen ligt het

gewricht bij de Cerambycidae dicht nabij de
vlcugelpinit, waardoor liet topgedeelte naar ver-

houding klein is, terwijl bij de Chr ysomelidac
liet gewricht meer naar het midden van den vleugel

geplaatst is en daardoor het topgedeelte veel grooter
schijnt. Verder bezitten zij eene ongedeelde 3)
vena interno-media, tetwijl deze bij een groot

aantal Cli rysome I ide n ecne groote cel insluit.

De tcrugloopende aders zijn altijd ontwikkeld, doch
kort, de dwarsader daartusschen meestal onduidelijk, veelal slechts als eene lichte streep aangeduid.
De eindcel van de vena scapidaris is meestal voorhanden, klein, driehoekig; bij Coe n op te ra minor4)
ontbreekt zij daarentegen. Gewoonlijk zijn twee straaladcrs voorhanden, veelal echter is de voorste
onduidelijk. De vena cubitalis is driemaal getakt bij Monoliaminns, Nee y da lis ulmi en Asty-
noinus, gevorkt o. a. bij Ceranibyx cerdo; door eene gewone streep aangcdiud bij Aroniia en

Clytus; bij Co e nopt era minor ontbreekt zij geheel. De vena analis is steeds van af de basis in

twee takken gedeeld, van welke de voorste in den regel door eene scheeve dwarsader met de vena
interno-media verbonden is, of deze onmiddellijk aanraakt. Volgens Roger vertoont de nervatuur van
de vleugcis der Cerambycidae groote verwantschap met die der Malacodermata, van welke zij

zich hoofdzakelijk door grooteren eenvoud in het stelsel der bijaders van de vena interno-media
onderscheidt. In liit opzicht herinneren de vleugels meer aan die tier Lucauidae 5), doch is, bij

deze laatste lamilie, o. a. het tü|)gcdcelte zeer groot, terwijl liet bij de Cerambycidae in 't oog
vallend klein is, zoodat de meestal diagmiaal door den vleugel loopende vena externo-media als hoofd-
ader van den gehceleu vleugel geldt.

De sextieele verschillen vertooncn zich, behalve veelal in het verschil in lengte der sprieten,
alsook in het smallere lichaam bij de mannetjes, dikwijls door verschillen in den vorm van het laatste

sterniet. Ook kunnen de voortarscn bij het ^ verbreed en aan de randen bewimperd (Fig. 102 11), bij

bet 5 smaller en niet bcwimjierd zijn.

Behalve de verwantschap van sommige Cerambycidae (Parandrini en P r ion i n i) met de
Lucanidae, vertoonen andere (o. a. Stenopterus en Callimus} eene zekere analogie in kleur,

vorm en woonplaats met de Oedemeridae en zelfs enkele groepen met de Meloidae.
De larven der Ce rambycidc n , welke vooral door Scliiöcile onderzocht zijn, zijn madevorniig,

lang gestrekt, cylindervormig, meer of minder vlak gedrukt, naar voren verbreed, weekhuidig, al

lu '' ra meer
^

I (l';j 1 a 11.1 ra
II h.'l klauiïlicl

lestifie. Ijurslelit; I.H.I.

Van daar dat de tieiiantiiigen C r y ji l u-|i l' il 1 a iii e r a yt I' s e ii d .i-l e t r a lu e ra nieer'reelil

van T e l V a ni e r a door Liitrcillc gegeven.

Ook bij de afwijkende groe|i der 1' a r a n d r i n i , van «elke een

voorkomt, zijn de tarsen duidehjk ö-ledig; hel 4e lid, lusselieii lic

de voorafgaande, onderling nagenoeg even groole, [eedjes vertoonen ee

komen Iweclobbig.

J. Haltcnhilchfi- hrcMgl het ÜOst-Indisi he geiins T r i e t e n o t o ni a (Iray lol de C e r a iii h y e i d e n . doeli /,egt, dal de inge.sloleil

cel der vena inleriio-media volkomen onlwikkehi is, lerwijl hij de overige tl e r a ni h v e i d e ii deje vena ongedeeld /.on zijn :

ook vvijst hl) o[i ih- lieleromere larslei'djes en den afwijkenden bouw der sprieten. Hel is jnisl om dii- redenen dalTriele-
n o l o m a |/.üoaIs o. a. de Calalog. Coh-olil. van t'n'mmhuifr é{ llamltl lereehl aangeeft) niet tot de familie der (1 e r a m-
ii y e i d a e kan gerekend worden, doch als eene afzonderlijke, kleine familie dei- T r i e l e n o t ü m i d a e, de naaste ver-

wanlselia|i lieefl met de T e n e b r i o II i li a e , doeti met den liabilils van eene I* r i o n i d e en mei sjirii-len

laatste drie leedjes iels kamvorniig verlireed /ijn en daardoor den overgang vormen lol die der I. u e a ii i d a e

Volgens J. ru'dirnhinhi'r ook bij I'arandra grandis Thoms. uil /uid-Anierika ; ik weel mei of dil ook hij (

P. cas|)iea i\Ieni'lr. zoo is.

Vooral beslaat veel overeenkomst tusselieii de vlengels der Prionini (h. v. P r i o n ii s

L u e a n 1 d a e. üok vindt men nog overeenkomst Insselien deze laatsle familie en de P r i o n i

voorkakeii liehben. Nog meer kunnen de P a r a n d r i n i als overgangsvorm van de fier a m h y e i d a e (S p o n d y I i n i en

Prionini) lot de Lucauidae beschouwd worden, daar bovendien de haliilus, de groote voorkaken en de 5-ledige

tarsen hel I, u c a n d i' n-karakler sterk aangi-veii ; de snoervonnige sprieten zijn nagenoeg aU hy Spondylis.

beslaan hebben dan die

i e a Meiielr 1 in Europa
. is klein doeb duidelijk,

hel :le lid is zeer onvol-

iiij welke de

.' l'.nropeesche

die dei'\i r lies)
dat de manneljes grootere
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(b. V. R 11 a g i II m") of niet (h. v. Ccrauibyx) met zeer kleine, fijne, i-klaiivvige pnoten. Kop liori

zontaal, vlak, lioornaclitig, met meer lianlen niondrand. Ocellen hetzij ontbrekend, ol' klein en weinig

dnidelijk, aan weerszijden i of ^. Sprieten zeer klein, in eene, aan weerszijden dicht tegen den voor-

rand gelegen, kleine plooi verborgen, 3-ledig, met een korten eindborstel. Clypeus en bovenlip

duidelijk, de rninite tiisschen de voorkaken aanvnllend. Voorkaken ongeveer zoo lang als de kop,
krachtig ontwikkeld, aan de binnenzijde niet getind. Acliterkaken met korten, breeden stam, krachtige,

aan den binnenrand met borstels bezette, lob en kegelvormige, 3-ledige tasters. Onderlip met vleezige

kin, vergnieide taster-stammen, 2-ledige tasters en vleezige tong. De eerste tlioracaal-ring is grootcr

dan de overige ringen, op de boven- en gewoonlijk ook 0|> de onderzijde met eene lioornaclitige

plaat; de tlimacaalringen op de onderzijde met eene smalle, vleezige, knobbclige dwars-verlieveiilieid,

waarop de tarsen (wanneer zij voorhanden zijn) zich bevinden; bij enkele groepen ook op de boven-
zijde met een dwarsbnit. AcliterlijTsringen vleezig, duidelijk van elkaar, door diepe insnoeringen,

gescheiden; veelal, met uitzondering van de 8e en 9e ring, op rng- en IniiUzijde met eene meer harde,

ruwe inidden|ibat; aan de biiikzijde met knobbclige ol wratachtige verdikkingen, welke voor de

beweging dienen; de anns, schijnbaar als een afzonderlijke ring, uitstekend, doch geen naschuiver

vormend; de anale opening eenigszins Y-vormig. De meest in het oog vallende verschillen bij de larven

vertoonen zich in den bouw van den kop, iets wat in overeenstemming is met de hier gevolgde

indeeling in twee Sub-Families. Bij de larven der Ceramhycinae is de kop verbreed, veel breeder

dan lang; daardoor is het, op de onderzijde van den ko|) gelegen, aciiterhoofdsgat in den regelkorter

dan breed; het, in den eersten thoracaal.ring ingeschoven, achtergedeelie van den kop is niet door een

langs-tiisschenschot middendoor gedeeld. Rij de Lamiinae daarentegen is de kop der larven lang-

werpig, veel langer dan breed; ook is het achterhoofdsgat veel langer dan breed; liet m den eersten

thoracaal-ring ingeschoven achtcrgcdceltc van den kop is door een langs-tusschenschot, waaraan zich de
spieren der voorkaken aanhechten, in twee zijdelingsche helften gedeeld; de plenrae van den kop zijn

op de rugzijde, over de gelieelc lengte, met elkaar vergroeid, van achteren gemeenschappelijk afgerond.

I5ij de Lcpturini (Siib-Fam. Ceramhycinae) zijn de picurae van den ko|> op de rugzijde vol-

komen gescheiden en naar achteren divergeerend ; bij de 1'rionini van voren met elkaar vergroeid,

van achteren gescheiden en divergeerend; bij de Cerambycini daarentegen over de geheele

lengte met elkaar vergroeid, van achteren elk alzonderlijk afgerond. De larven leven meestal in hout

of houtige stengels waarin zij gangen vreten, en daardoor soms schadelijk worden; die o. a. van de
genera Phytoecia en Agapanthia ontwikkelen zich ten koste van kruidachtige planten, enkelen

(Dorcadion, Vesperus) leven, evenals de imagines, in den grond en kunnen zich gemakkelijk

verplaatsen. De ontwikkeling is bij grootere soorten gewoonlijk meerjarig. — De kevers leven op heesters,

bloemen, bladeren en verscli geveld hout; zij likken aan uitvloeiende hoomsappcii, of voeden zich

met stuifmeel en honig. De meeste soorten vliegen goed, doch niet snel. Velen maken een tjirpend

geluid, door den steel \'an den inesothorax tegen den wand van de holte van deii prothorax te wrijven.

—

De door mij gevolgde indceling is in hoofdzaak die van L. Ganglbauer^s ,,liestimniungs-Tahelle der
Cerambycidae", VII, 1881. — Gci'isflhaiier zegt, zoo gemakkelijk het is de larven der verschillende

Cera m byciden-groepen te onderscheiden, zoo moeielijk is het aan de imagines doorslaande ken-
merken voor de groepen te vinden. Behalve het oogeuschijnlijk van minder gewicht zijnde onderscheid

in het al of niet aanwezig zijn van eene meer of minder ilnidelijke langsslenf op de binnenzijde der

voorschenen, vond men tot nog toe aan het lichaam der imagines geeiie kenmerken, die voor enkele

groepen zonder uitzondering van betcekenis waren. Zoo wijst Gans^lbaiiL-r op de hierboven genoemde
uitzonderingen bij de Lamiinae met betrekking tot den vorm van het cindlid der tasters en den bij

uitzondering scheriieii zijrand van het halsschild; het ontbreken vau de binneulob der acliterkaken bij

de ['rioniiii, beiialve liij de bovengenoemde uitzonderingen. Hieruit volgt dat de kenmerken, welke
aan de imagines ontleend worden, iu den regel slechts secundaire zijn en dat zij hij het opmaken van
een systeem tot geen zuiver resultaat leiden. Toch kotnt het mij voor dat de door Ganglbauer en
Bedel gegeven studiën der Cerambycidae, ons thans eene iu vele opzichten natuurlijke rang-
schikking dezer familie hebben doen verkrijgen. Het genus Spondylis, dat door Ganglbauer tot

de Cerambycini gerekend wordt, beschouw ik met Lacorilaire als een afwijkenden Ceramby-
ciden-vorm; daarom iieein ik met Bedel een tribus Spondylini aan.

Daar meermalen boktorren uit ingevoerd bont ontwikkelen, heb il; enkele soorten buiten het

eigenlijk door mij behandeld gebied opgenomen.

O V e 1' z i c h t der S u b -F am i 1 i ë n en T i- i b u .s.

I Voorschenen op de binnenzijde zonder langsslenf. Eindlid der tasters breed afgeknot. De kop
eenigszins gebogen, doch niet vertikaal afvallend. Meer of minder |irognaatli (V\g. 104 I).

I. Suh-Fam. CERAMUYCINAE CANAULACNEMITAK) i

Voorschenen op de binnenzijde met eene meer of minder duidelijke langsslenf. Eindlid der
tasters toegespitst, hoogstens de uiterste top afgeknot. De kop van voren vertikaal afval-

lend, of zelfs iets naar achteren gericht; het aangezicht loodrecht op den schedel staande.

Ilypognaath (Fig. 104)1). II. Sub-Fam. LAMIINAE (METALTLACNEMITAB) . V. Lamiini.
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2 Vüorcoxae stcrU in ilu Lircciin; ciiitwikkeld, de trocli;iiuincn iliiiiiclijk zicl)ibM;u-. Ika prostcnuim
met cciic knicluigc vourUL-uiiij; uissclien ile voorccixiic. Du ku|), aciitcr de sierk iiitycniiidc

(>r iiiervnriiiige ougeii, niet versii);dd. De biniiciilob der neliterk:ikcii riidinieiit;iir. De bovenlip
klein, weinig oi' niet in 't oog vallend. S|)rieten onbehaard. Ihilssciiild niet diiideliji;en, meestal
scbcrpcn, veelal gedoornden, gelanden of iiiigezaktcn zijrand (Fig. 102 I) . . . II. Prionini.

Vourcoxae kogelvoi'mig, of slechts iets in de breedte ontwikkeld, bij uitzondering cenigszins
kegelvormig nitpnilend (Obrinm). De kop, aciitcr de bijna altijd sterk intgerande of iiier-

vormige oogen , niet versmald. De voorkaken zonder winiperniembraan 3

Voorcoxae kegelvormig nitstckendc. De kop achter de oogen halsvorniig versmalii; liij Necy-
dalis ingesnoerd, met korten bals. De oogen meestal weinig of nauwelijks nitgerand. De
voorkaken van binnen met een, soms rudimentair, winiperniembraan. . . . UI. Lepturini.

3 Voorschenen met getanden buitenrand en met ccnc platte, lobvormige voortzetting aan bet
uiteinde. Sprieten zeer kort, nauwelijks langer dan bet halsschild; met brecdc Iccdjes, van
welke liet 3c tot 10e lid op de binnenzijde diclit opcenstaande poriën (zintuigen) vertoont,
welke behaarde |ilekken (zintuigvclden) vormen (Fig. 103 I en II) .... I. Spondylini.

Voorschenen niet getand en zonder lobvormige voortzetting aan bet uiteinde. Sprietleedjes

zonder dicht opeengehooptc baarsti|ipels op de onderzijde (Fig. 103 III). . IV. Ceranibycini.

I. Sub-Familie CERAMBYCINAE (ANAULACNEMITAE).

I. Tribus Spondylini.

lievat slechts het genus i. Spondylis.

II. Tribus Prionini.

1 Episternen van den metathorax van achteren afgekmu. De zijden van bet halsschild scherp
gerand 2

Episternen van den metathorax naar achteren toegespitst. De zijden van het halsschild niet

gerand; slechts de achterhoeken randvormig uitstekend. Sprieten bij het J langer dan bet
halve-, bij het c? dan het geheele lichaam (Aegosoma.)

2 Sprieten dik, bij het J" duidelijk 2-ledig, sterk gezaagd, langer dan be: halve lichaam, bij bet

5 I I-ledig, dunner, zwak gezaagd, korter dan het halve lichaam; de sprietleedjes van af

het 4e slechts weinig langer dan breed. Halsschild met 3 sterke zijdoornen (Fig. 102 I).

2. Prionus.
Sprieten slank, bij bet J langer dan het halve-, bij het <? langer dan bet geheele lichaam, in

beide seksen ii-ledig; alle leedjes, behalve het tweede, veel langer dan breed. De zijden
van het halsschild bij het ^ lijn gekorven, bij het 5 lijn getand, met een krachtiger tand
achter het midden (Ergates.)

III. Tribus Lepturini.

1 Dekschilden niet verkort. Achterlijf aan de basis zoo breed als de metathorax. Dijen nimmer
knotsvormig verdikt. Oogen roiulachtig, gewoonlijk weinig of nauwelijks nitgerand; soms
dieper nitgerand of niervormig 2

Dekschilden sterk verkort, den metathorax niet overschrijdend; de achtervleugels kininen niet

onder de dekschilden verborgen worden. Achterlijf aan de basis sterk versmald. Dijen naar
het uiteinde knotsvormig verdikt. Oogen sterk uitgerand , niervormig. Kop van achteren
sterk ingesnoerd, met zeer sterk uitstekende, korte slapen en korten hals. Sprieten kort en
krachtig 10. Necydalis.

2 Ko|) achter de oogen met duidelijke slapen. Halsschild aan weerszijden met een krachtigen
doorn of langen, smallen, kegclvormigen bult 3

Kop achter de oogen met duidelijke slapen, in welk geval de zijden van het halsschild onbe-
wapend of slechts van eene stompe, bultige oneffenheid voorzien zijn; ofwel is de kop
achter de oogen geleidelijk versmald (bij Oxyinirus vertoont het halsschild alsdan een
krachtigen, tamelijk spitsen doorn) 4

3 Prosterntim tusschen de voorcoxae tamelijk breed en boog, niet door de voorcoxae over-
schreden. Mesosternum van aclueren diep hoekig uitgesneden. Achterlijf in de middellijn met
eene gladde langskiel. Halsschild aan weerszijden met een krachtigen dourn . 3. Rliagium.
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Prosccriuim tiissdicn de voorco.\;ic smal, door de voorcoxae ver ovci'sclircdcn. Aditcilijl'zonder

langskiel. Ilalsstliild aan weerszijden met een langen, sniallen, kegelvormigcn luilt. Mcsosicrnuin

naar achteren versmald, met eene diepe middengroef 4. Rhamnusium.

4 Sprieten vuór de oogen oC in liet niveau van den voorrand der oogen ingeplant. ICop achter

de oogen geleidelijk versmald, soms met ecnigc aandniding van slapen 5

Sprieten iiisschen de oogen ingcjilant 7

5 Achterschcnen aan het uiteinde met eene uitranding; de eindsporen aan de basis dezer idtran-

ding ingc|ilant. De voorste coxnalholten van achteren open. Oogen iets uitgerand.

5. Toxotus.

Achtcrschenen aan het uiteinde zonder uitranding; de eindsporen aan het uiteinde zclfgeplaatst.

Oogen niet ol' nauwelijks uitgerand 6

6 Zijden van het halsschild met een stompen hult. Kop achter de oogen met eenigc aanduiding

van slapen. Oogen niet idtgerand. Derde sprietlid veel korter dan liet eerste en iets langer

dan het 4e. Mcsostcrnnm aan de basis diudelijk bultig opgericht. Halsschild met duidelijke

middengroef. Dckschilden Iraai blauw- ol' grocnachtig (C.aurotes.)

Zijden van het halsschild zonder bult. Kop achter de oogen zonder slaiien. Derde sprietlid

nagenoeg even lang als het ie en 4c, ol' iets korter dan het ie en iets langer dan het 4e.

Mcsosternimi niet ol' slechts weinig gewelfd. Oogen niet ol' nauwelijks uitgerand. Halsschild

bij de eenige inheemsche soort zonder middengroef i) 6. Acmaeops.

7 Halsschild aan weerszijden met een krachtigen, tamelijk spitsen doorn. Kop achter de oogen

geleidelijk versmald " COxymirus.)

Halsschild aan de zijden onbewapend of hoogstens met eene stompe, huUige verhevenheid . . 8

8 De ptosternalc voortzetting niet tot achter de voorcosac doorloopende 9

De prosternnic voortzetting tnsschen de voorcoxae als eene smalle, horizontale of lijne verti-

kale plaat doorloopende en aan het uiteinde driehoekig verbreed 10

9 Oogen zeer llauw uitgerand, nabij de basis der voorUaken staande. Kop, behalve de zeer korte

wangen, benevens het halsschild dicht, liggend behaard. Halsschild over het midden in de

lengte verdiept (Cortodera.)

Oogen duidelijk uitgerand, tamelijk ver van de basis der voorkaken verwijderd. Kop, behalve

de sterk ontwikkelde, zeer glanzige wangen, alsmede het halsschild lijn behaard. Halsschild

achter den voorrand en voor de basis sterk ingesnocrd, met weinig of niet verdie|ite

middellijn Cl''J""i'i-)

10 Oogen dicht nabij de basis der voorkaken geplaatst, duidelijk uitgerand. Prosternnm smal,

doch duidelijk tussclien de voorco.sae zichtbaar. De dwarsiiaad tnsschen den clypeus en het

voorhoofd naar achteren gebogen, of hoekig en voorbij het nis'ean van den voorrand der

oogen reikende; het afgesnoerde gedeelte achter den schedel bestippeld, dol'. Lichaani zeer smal.

7. Grammoptera.
Oogen ver van de basis der voorkaken verwijderd. De dwarsiiaad tusschen den clypeus en

het voorhoofd nagenoeg recht, meer of minder ver vói'.r het niveau van den voorrand der

oogen gelegen 11

11 Prostcrnuin tnsschen de voorcoxae slechts tot aan het midden zichtbaar; de voortzetting naar

achteren verloopt verder als eene zeer lljne plaat dieper in en verbreedt zich achter de

coxae. Het afgesnoerde gedeelte achter den schedel glad, glanzig, met weinige stippels.

Lichaam zeer smal; de dekschilden weinig of niet naar achteren versmald . 8. Allosterna.

Prosternnm tnsschen de voorcoxae duidelijk zichtbaar. Het afgesnoerde gedeelte achter den

schedel dicht en grof besti|>peld. Lichaani doorgaans tamelijk breed, bij de mannetjes smaller;

de dekschilden naar het uiteinde duidelijk versmald 9. LiOptura.

IV. Tribus C E r a m u v c 1 N i.

1 Dekschilden zeer verkort; het achterlijf voor een groot deel onbedekt. De achtervleugcls niet

geheel onder de dekschilden verborgen 2

Dekschilden niet of slechts zeer weinig verkort, hoogstens het pygidiuni onbedekt latend . . 3

2 Achterlijf in beide .seksen gewoon. Kaaktasters weinig langer dan de liptasters. Halsschild aan

weerszijden niet een zwak aangcduidcn bidt. Oogen zeer diep uitgerand. Sprieten borstel-

Ij lïi) ;ilk' jiidiTi' Kuru]ii--'-'>L*lif bijurlun Vfitounl lul liiilssuliilil fL'iie duidelijke luiddengrüef.
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vormig, naar licc uiceiiidc ucnigszins dunner wordend, bij het ^ veel langer dan-, bij

lie: ? nagenoeg zoo lang als liet lichaam; het 3e en 4c lid, evenals de volgenden, lang en

dun. Dijen sterk knotsvormig verdikt, met lang steelvormig basaalgedeckc. 11. Caenoptera.

Achterlijf hij het J met zeer lang eerste- en van achteren nitgerand en dicht geel bcwim|)erd

tweede sternict. Kaaktasters veel langer dan de liptastcrs. llalsscliild aan de zijden zonder

bultje. Oogcn niet nitgerand. Sprieten naar het uiteinde niet dunner wordend, het 3c en 4e

lid kort, elk nauwelijks hall' zoo lang als het 5c. Dijen meer geleidelijk knotsvormig verdikt,

met kort steelvormig basaalgedeelte 14- Leptidea.

3 De voorste coxaalholten van achteren volkomen gesloten. Dijen naar het uiteinde altijd knots-

vormig verdikt (S te n o p te r us, Callimus en Obriiim) 4

De voorste coxaalholten van achteren meer of minder 0|)cn , nimmer volkomen gesloten . . 6

4 De voorste coxaalliolten zetten zich naar buiten in eene scherp-drichoekige inkeping voort,

waardoor de trochantinen zichibaar zijn. Dckschildcn al of niet naar het uiteinde versmald.

Oogen lijn gefacettcerd. F.pistcrnen van den mctarhorax gewoon , behaard , niet overlangs

gespleten .' ' ^

De voorste coxaalhulten zetten zich naar buiten slechts in een naad voort; de trochantinen

der eenigszins kegelvormig uitpuilende voorcoxae niet zichtbaar. Dckschilden naar het uiteinde

niet versmald. Oogen grof gefacettcerd. Sprieten slank, borstelvormig, bij het ^ iets langer

dan het lichaam. Achterlijf bij het J als bij Leptidea. Episternen van den metathorax

onbehaard, glanzig, door ceuc diepe langsgroef gespleten i3- Obrium.

5 Dekschilden zonder langsrib, of slechts met eene zeer flauwe aanduiding er van; naar het uit-

einde weinig of niet versmald. Achterlijf bij het J met zeer lang eerste- en van achteren

nitgerand en dicht geel bewimpcrd tweede sterniet (Callimus.)

Dekschilden met eene zeer duidelijke langsrib op de aciiterhelft; naar het uiteinde sterk ver-

smald, aan den naad divergcerend. Achterlijf in beide seksen gewoon. . 12. Stenopterus.

6 De voorste coxaalholtcn zijn naar buiten volkomen gesloten of zetten zich hoogstens in eene

zeer smalle inkeping voort. Do trochantinen niet zichtbaar 7

Do voorste coxaalholtcn naar buiten met oenc duidelijke, wijde, hoekige inke|)ing, waardoor

de trochantinen duidelijk zichtbaar zijn i-

7 Achtcrschenen gewoon. Metasternuni zonder rcukklicron 8

Achterschenen tot eene breede, scherpkantige plaat sterk zijdelings samengedrukt. Metastcrnum

aan weerszijden met eene reukklier, wier uitmonding nabij de achterhoeken gelegen is, en

bovenaan een uiterst Bjn, roestkleiirig haarbundeltjc draagt. Het eerste spriotlid bovenop

gegroefd en aan den toji naar buiten uitstekende; het 4e tot iie lid aan de buitenzijde ge-

kield 22 Aromia.

3 Halsschild met diepe dwarsplooicn of verwarde windingen, aan weerszijden met een tand of

doorn nabij het midden van den zijrand -^- Cerambyx.

Halsschild betzij effen, of eenigszins bultig of mot enkele gladde verhevenheden y

9 Oogen bijna volkomen in twee doelen verdeeld, nog slechts door eene uiterst smalle verbinding

achter "de sprieten samenhangend. Prosternum vóór de coxao lang. Dekschilden vlak gedrukt.

Dijen knotsvormig '5- Gracilia.

Oogen gewoon uitgcraud of met eene insnijding. Dekschilden niet vlak gedrukt, veelal cylinder-

vormig
^ 10

10 Halsschild aan weerszijden zonder bult n
Halsschild aan weerszijden met een doornachtigen bult nabij het midden. Dijen aan weerszijden,

tegen het kniegewricht, schoof afgesneden. Dekschilden rood of geel, mot zwarte teekcning i).

Sprieten bij hot t? onduidelijk 12-lodig, daar het laatste lid eenigszins ingesnocrd is.

(Purpuricenus.)

11 Eerste tarslid dor achterpooton veel langer dan de volgende twee loodjes to zamon. Schildje

tamelijk breed, afgerond. Dokscliilden zonder bultige verhevenheid aan weerszijden van het

schildje 23- Clytus.

Eerste tarslid der achterpooton weinig of niet langer dan de volgende twee loodjes te zamen.

Schildje smaller, moor driehoekig. Dekschilden aan weerszijden van het schildje met eene

bidtige vorhevenhcid 24- AnaglyptUS.

12 Oogen zeer grof gefacettoctd i3

t) Bij uiliuiideriiig gt-licul rood.
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Oogen fijn of matig fijn gefacettecrd 14

13 Oogeii stcrU uitgemnd. Halsschild ccnigszins gcwclld, zonder iiuin)kkcn. Ikt eerste sprietlid

den ncluerraiid van het oog oversclirijdciui, liei 2C minstens driemaal koner dan liet ie.

(Hesperopliancs.)

Oogeii tamelijk zwak iiitgerand. Halsschild neergedrukt, niet ondiepe indrtikken. Uct eerste

s]irictlid den acliterrand van liet oog niet bereikend, liet 2e de helft van het ie.

16. Criocephalus.

14 Dijen naar het uiteinde knotsvormig verdikt 15

Dijen van af de basis geleidelijk of nauwelijks verdikt. Lichaam eenigszins gcsvclfd. Halsschild

brecdcr dan lang, aan de zijden sterk afgcrond-verbrced. Oogcn smal en duidelijk uitgcrand.

17. Asemum.
15 Het derde sprietlid twee- tot meer dan driemaal zoo lang als liet tweede. Kaak- en liptastcrs

even lang, of de kaaktasters langer 16

Het tweede sprietlid iets langer dan de helft van het derde. Liptasters iets langer dan de kaak-
tasters. Sprieten zoo lang als bet halve lichaam. Oogen bijna volkomen in twee declcn ge-

deeld. Pro- en mesosternnm naar achteren toegespitst 18. Tetropium.
16 Voorcoxae door eene meer of minder breede voortzetting van bet prosternum volkomen ge-

scheiden. Mesosternnm tussclien de middelcoxae breed en met tamelijk parallelc zijden . . 17

Het prosternum eindigt tusscben de aaneenstaande voorcoxae of versmalt zich tot eene dunne,
loodrecht staande plaat ly. CaUidium.

17 Prosternum tusschen de voorcoxae niet zeer breed. Kaaktasters veel langer dan de liptasters.

Het 3e sprietlid korter dau het 4c en 5e te zamen i3

Prosternum tusscben de voorcoxae zeer breed. Het 3e sprietlid zoo lang als bet 4e en 5e te

zamen. Kaaktasters weinig langer dan de liptasters 21. Hylotrupes,
18 Het derde sprietlid iets langer dan het 5e. Dckschilden achter de schouders meer of minder

ingeknepen, ccnkicurig 20. Rliopalopus.
Het derde s|irietlid korter dan bet 5e. Halsschild met eenige glanzige, gladde verhevenheden. Dck-

schilden achter de schouders niet of nauwelijks ingeknepen, meestal gevlekt i). (Semanotiis.)

II. Sub-Familie LAMIINAE (METAULACNEMITAE).

V. Tribus L A M I I N I.

I Sprieten u-ledig. Voorkakcn in den regel met gewoon uiteinde, alleen bij een aantal Phy-
toec ia-soorten (o. a. de inlandsche P. coe ru 1 esce n s Scop.) met gespleten of nitgcranden tnp, 2

Sprieten 12-ledig, van onderen bevvimperd. Voorkakcn met gespleten top . 38. Agapanthia.
1 Halsschild aan weerszijden, in of achter het midden met een tand, doorn of scherpen bult . 3

Halsschild aan weerszijden zonder tand of doorn, slechts bij sommige exemplaren van An aes-
tbetis testacea F. met geringe aanduiding van een zijbiMtje 11

3 De sprietleedjes op de onderzijde zonder lange wimperbaren; slechts gewoon liggend, oflioog-
stens kort en dicht afstaande bebaard. Middelschenen met eene inkeping of uitranding aan
den buitenrand, waardoor soms een bultig of tandvormig uitsteeksel gevormd is .... 4

De sprietleedjes (ten minste het 3e en 4e lid) op de onderzijde met langere of kortere, ver-
spreid of dicht staande borstel- of wimperbaren 8

4 De eerste twee leedjes der achtertarsen, evenals bet 3e lid, op de onderzijde met eene bor-
stelige viltzool. De dijen niet knotsvornjig verdikt 5

De eerste twee leedjes der achtertarsen zouder borstelige viltzool, veelal op du onderzijde
iluwcelacbtig. Dijen knotsvormig verdikt 7

5 Het eerste sprietlid zonder scherpen kant nabij den top. Clypeus van voren zonder verheven
rand. Sprieten bijna altijd korter dan bet lichaam. Ungevleugcid (Dorcadion.)

Het eerste sprietlid met een balf-cirkelvormigen , scherpen kant nabij den top. Clypeus van
voren met een verheven rand. Gevleugeld ö

6 De voorste coxaalbolten van achteren gesloten. Het voorhoofd tusscben de s|irietcn iets uitgehold.
Sprieten in beide seksen korter dan bet lichaam 26. Lamia.

1) Bij dl' iii liL-l Nuurdeii tu iii dt- Al|iiii \uoikcjnn-udc S. luriacous I'ajk. zijii Ac dckscliildoii ceiikleiirig.
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De voorste coxiiiilliolteii v;in iiclucrcn open. Het voorliouUl tussclien du .sprieten sclierplioeUig

iiitgcliold. Sprieten bij liet ^ unlielmard, Uorrelii; en van plekjes vooizien, die als zintnigen

dienst doen; bij het J de leedjes aan de basis grijs-viltiij geringd; bij liet <^ iweeniaal /ixi

lang als-, bij liet J iets of weinig langer dan het lieliaain 27. Monohammus.
7 Prostcrmim tiisselien de voorcoxae tamelijk breed, lang franjcaelitig behaard. Halsseliild vui'ir

het midden met vier, in eene dwarsrij staande, gewoonlijk dnidelijke, geelaeluige lianrvickjcs.

Dekseliilden neergedrukt. Sprieten buitengewoon lang, bij het ^ 2.5— 5 niaal , bij het J
1^ — 2 maal zoo lang als het lichaam. Bij het ï het laatste sterniet lang-pnmig uitgetrokken,

de buisvorniige oviduct ver uitstekend 2Ü Aciinthoeinus.

Prostenuim tusschen de voorcoxae zeer smal, gewoon beliaard. Halsseliild zonder gele liaar-

vlekjcs. Sprieten in beide seksen niet buitengewoon lang. Bij het 5 ''et acliterlijfniet puntig

nitgetrokken , de oviduct niet nitstekeiid 29. Liopus.

8 Belialve de gewone, korte, neerliggende beharing der dekseliilden, zonder opgerichte haren.

Dijen naar het uiteinde knotsvormig verdikt. Dekseliilden breed, ongeveer lA maal zoo lang

als breed; aan het uiteinde ecnigszins afgeknot (Acanthoderes.)

Behalve de gewone, neerliggende beharing der dekseliilden, bovendien nog met meer of minder
opgerichte, verspreid staande, ol tot bundels vereeiiigde, stijve haartjes, welke, van terzijde

gezien, duidelijk in 't oog vallen 91)
9 Het 4e sprietlid iets langer dan het 5e 10

Het 4c sprietlid bijna tweemaal zoo lang als bet 5e. Voorcoxae tamelijk ver van elkaar

verwijderd. De doorn aan weerszijden van het halsseliild staat nagenoeg in ol' vlak achter

het midden en is recht naar buiten gericht. Sprietleedjes witachtig geringd. Dekseliilden met
eenige, in eene rij staande, haarhundeltjes naast den naad .... 31. Pogonochaerus.

to Voorcoxae vrij dicht aanecnstaandc; de voorste coxaalholten naar buiten slechts met eene korte

spleet. Sprieten eeiikleurig, nagenoeg niet witgrijs geringd. De doorn aan weerszijden van
het halsseliild staat duidelijk aclitcr het midden en is naar achteren gericht.

30. Exocentrus.
Voorcoxae tamelijk ver van elkaar verwijderd; de voorste coxaalholten zetten zich naar buiten

breed-hoekig voort. Sprieten witgrijs geringd. De doorn aan weerszijden van het halsseliild

staat slechts iets achter het niidden, slechts de spits iets naar achteren gericht. . (Hoplosia.)

11 Het eerste sprietlid op de onderzijde naar buiten, kort voor het uiteinde, met een scherpen
kant. Lichaam breed, de dekschilden li tot ij maal zoo lang als te zaïnen breed.

32. Haplocaemia.
Het eerste sprietlid gewoon. Lichaam smal, de dekschilden ruim twee- tot viermaal zoo lang

als breed 12

12 Tarsklauwen niet getand 13

Tarskhuiwen aan de basis duidelijk getand; bij uitzfuideriiig slechts niet een klein, spits basaal-

tandje (Tetrops) 14

13 Dekschilden cylindervormig, de naad van achteren met duidelijk verheven rand. Episiernen
van den metatliorax met [larallelc zijden. Oogen matig grol' gel'acettecrd . . . (Anaesthetis.)

Dekschilden neergedrukt, zonder opgerichten naadrand. Oogen lijn gefacettecrd . 33. Saperda.

14 Halsseliild door eene zeer duidelijke, diepe dwarsgroel' aan de basis ingesiioerd. Sprieten viltig

behaard, het tweede lid bijna de helft zoo lang als het 3e. Klauwen slechts met een kleinen,

spitsen tand aan de basis. Oogen volkomen middendoor gedeeld. Lichaam zeer klein.

34. Tetrops.
Halsschild zonder dwarsgroel'. Sprieten behalve de al ot' niet voorhanden winiperharen , lijn

zijdeachtig behaard; het 2e lid zeer kort, veelal knoopig. Klauwen met een, minstens tot

aan het midden reikeiideii, tand ig

15 Achterlijl' langer dan kop en thorax te zamen. De aclnerdijen reiken niet over het tweede
sterniet. Dekschilden zeer lang, met parallele zijden, bij de mannetjes gewoonlijk naar het

uiteinde meer versmald. Tasters geel 36. Oberea.

Achterlijf zoo lang als kop en thorax te zamen. De aclnerdijen reiken tot aan het uiteinde
van het 3e of 4e sterniet. Tasters zwart 16

16 Sprieten dun. Dekschilden aan het uiteinde elk afzoiulerlijk ai'gerond, nabij het uiteinde eenigs-

zins verbreed. De klauwtand reikt iets over het midden 35. Stenostola.

l) Baltl bescltrijh dv (IcksLliildeii bij HupUsij tL'ii uiircthlf ais iundur alaUidiidL- iUjvc burstclluiai-tJL-:
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Sprieten kraclitig ontwikkeld. üeksLiiildcn nan het uiteinde veelal afgckmn, naar achteren meer

of minder versmald. De klanwtand reikt natjenocg tut aan liet uiteinde . . 37. Phytoocia.

I. Sub-Familie CERAMBYCINAE (ANAULACNEMITAE).

I. Tribus S p o n D y L 1 n 1.

1. Spondylis F.

Sprieten snocrvormig , zeer kort, \x-Iedig , nauwelijks lan,i:^er dan het halsschild;

met breede leedjes, van welke het -^e tot \oe lid op de binnenzijde dicht opeen staande

poricn (zint/n'ge/i) vertoont, welke behaarde plekken vormen (^Fi,:;. \ot, Ien II). Lichaam

cylindervormig. Kop met de smalle , duidelijk nit'^^crandc oogen , nagenoeg zoo breed als

de voorrand van het halsschild. Halsschild aan weerszijden afgerond , zonder tand of

hult. Voorco.xae slechts iets in de breedte ontwikkeld. Voorschenen met gelanden buiten-

rand en met ccne platte, lobvormige voortzetting aan het uiteinde. Tarsen duidelijk

e^-ledig; het J,e lid zeer klein, maar duidelijk.

Een in vele opzichten afwijkend genus , van welke de eenige Europecsche soort ook

in Nederland voorkomt.

Dic]) zwart, op de bovenzijde nagenoeg onbcliaard. Halsschild cenigszins verbreed-kogclvorinig,

met sterk afgeronde zijden, bijna zoo breed als de dekschilden , dicht rimpelig-, aan de zijden

meer ras|iachtig bestippeld. Dckscliilden tweemaal zoo lang als breed. Rij het <?' is de gebecle

oppcrvlal;te iets glanziger, de bestiiipeling minder dicht en de scnlptinir der dekschilden

dnidelijker dan bij liet J. Dekscliilden rimpelig, grof en lijn dooreen, bestippeld; met twee

of drie, meer of ininder aangeduide, langsribben. lA-ngte 12—22 mm. In groote dennenbos-

sclien; Juli, Aug. De kevers vliegen veelal in den zonneschijn rond. De larve ontwikkelt

zicli gewoonlijk achter de scliors van oude dennenstronken. Met S legt in Juli eieren. Larve

en pop zijn tjoor Riilziburi; en Penis beschreven. Verbreid in de grcns-provinciën.

I. buprestoides L.

11. Tribus P R 1 o N I N I.

'2. Prionus GeolTr. (Fig. 102)

Sprieten zeer plomp, onbehaard : bij het S duidelijk 12-ledig, sterk gezaagd, langer

dan het halve lichaam; bij het ï w-lcdig \), dunner, zwak gezaagd, als het ware geschubd,

korter dan het halve lichaam ; het eindlid, door een ringvormigen, scherpen kant, schijn-

baar in twee dcelen gedeeld Lichaam tamelijk breed. Kop veel smaller dan het halsschild

;

met sterk uitgerande oogen , welker bovengedcelte minder ontwikkeld is dan het onderge-

deelte. Bovenlip klein. De binncnlob der achterkaken rudimentair. Halsschild tweemaal

zoo breed als lang; met scherpen zijrand , welke drie krachtige tanden uitzendt, van

welke de middelste de grootste en iets naar achteren gebogen is. Schildje driehoekig,

met afgerond uiteinde. Dekschilden veel breeder dan het halsschild, ongeveer dubbel zoo

lang als te zamen breed 2). Episterncn van den mctathora.x van achteren afgcknot.

Voorco.xae sterk in de breedte onttvikkeld.

Van de 7 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Pekzwart of kastanjebrtiin, op de bovenzijde nagenoeg onbehaard. Dekschilden breed; zeer

dicht, ledeiachtig gerimpeld of gecliagrineerd en bovendien liier en daar bcstip|ield; met zeer

flauwe aanduiding van langsribben. Bij het $ de .s|)rictcn 12-lcdig, liet ;,e tot iie lid

dof, peperluiisvormig en netsgewijze geaderd; het achterlijf bebaard , het 5e sterniet met

eene afgeplatte nitranding. Bij het % de sprieten minder krachtig ontwikkeld, ii-ledig; het

achterlijf onbeliaard. De eerste drie tarsleedjcs in beide seksen inct brcedc, spongietise zool;

het 3e lid tot aan of tot over het midden tweclobbig, de lobben afgerond. Lengte 24—40 mm.
Aan de wortels van oude boomcn, vooral van eiken en bcid;cn; ook op boomstronken en

1) l!y I'. |l.•l^icub IlLwll uü li.-l Iliilkaii-Mliicn-ilaiMl ii|ii .1.; !.|.ri.-l.'ii iii li.'iil.- M'kst'ii la-lodig.

'1] lïij I', l>r;i L' Il
j |> ter u b Gultl. uil Triiilaciiucabli- zijii tiij lu'! uijfjt- de dukbchildca veikurl.
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in mulin; liili, Aiig. De mannetjes vliegen op warme zomeravonden ronii. De larve verpopt

in ilcn grond, na' zich een grootc cocon uit aarde te hebben vervaardigd. De gcheele ont-

wikkeling is door RSscl, Fromuiit en Pliinet, de larve door SchiöiUe beschreven. Op enkele

plaatsen in de grcns-|irnvincicn gevangen. Verbreid in België 1. coriarius L.

Ergates Serv.

Sprieten s/ank, borstclvormig , in beide seksen w-ledi:- ; bij het 9 langer dan het

halve , bij het S langer dan het geheele lichaam ; alle lecdjes , behalve het tweede ,
veel

latiger dan breed. Kop , niet de Wi^en , veel smaller dan het halsschild. Bovenlip zeer

klein. De binnenlob der achterkaken rudimentair. Halssehild tamelijk vlak ,
ongeveer

tweemaal zoo breed als lang, naar voren iets versmald, van voren vrij diep nitgerand,

in de beide seksen verschillend gevormd. Dekschilden iets breeder dan het halsschild,

meer dan tweemaal zoo lang als breed, naar achteren versmald, de naadhoek als een

klein tandje uitstekend. De trochantinen der voorco.xae duidelijk zichtbaar.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Her S roodbruin (veelal kop en halsschild peUbruin), het ? geheel pekbrnin. Halsschild bij

bet $ aan de zijden lijn gekarteld ol' gekorven, met een iets grooter, gewoonlijk stomp

tandje achter het midden; lijn en uiterst dicht rimpelig bestippcid, met twee groote, oneffen-,

benevens eenige kleinere, onregelmatige, tamelijk gladde verhevenheden; bij het S aan de

zijden gewoonlijk met wat scherpere kerftandjcs en met een krachtiger, scherp nitstekendcn

tand achter het'miilden , zeer grol', ongelijkmatig rimpelig bestippcid , met vele onellcnbeden.

Dekschilden zeer dicht rimpelig bcsti|ipeld, veelal met uiterst llanwe aanduiding van twee

langslijnen. Lengte 30—50 mm. De larven in dennenstronken en in den molm van oude

boomen. Niet inlandsch. Bij Oldenburg en Hamburg. De larve en pop zijn door Lucas en

Perris, de larve nog door 'Dttilsant beschreven (opilex Muls.) (faber L.)

Aegosoma Serville.

Sprieten w-ledig , vrij dik, borstelvormig , bij het S slechts een weinig langer dan

het lichaam en met scherpe tandjes en korrelt/es 'bezet ; bij het ? langer dan het halve

lichaam, slechts Jijn korrelig. Kop, met de oogen, smaller dan het halsschild. Halsschild

tiveemaal zoo breed als lang, naar voren sterk versmald; de voorrand recht, de sijrand

geheel op de onderzijde getrokken , waardoor de zijden niet gerand zijn ; de achterhoeken

meer of minder spits uitstekend. Schildje aan het uiteinde afgerond. Dekschilden iets

breeder dan het halsschild, ongeveer driemaal zoo lang als te zanten breed; de naadhoek

spits. Episternen van den metathorax naar achteren toegespitst.

De eenige Europeesche soort zou in het aangrenzend gebied -voorkomen.

Langwerpig, eenigszins vlak gedrukt, vaal-brninachtig; op de bovenzijde dot" en lijn, neer-

liggend grauw behaard. Bij het $ vertoont het iic sprietlid geene kielvormigc dwarslijn, de

zijden van het halsschild zijn bochtig. Bij het J het iie sprietlid door eenc gekielde dwarslijn in

tweeün gedeeld, het halsschild meer trapeziumvormig; het achterlijf veel fijner en minder

duidelijk behaard; de oviduct zeer lang uitstekend. Dekschilden met 4 langsribben, van welke

de binnenste twee duidelijker uitkomen. De geheele oppervlakte zeer lijn en dicht korrelig.

Het 5e stcrnict aan het uiteinde uitgerand. Lengte 32—48 mm. De larve in oude, niet hars-

houdende boomen, als oude beuken, linden, esschen, kastanjes enz. Het is een nachtdier, dat

eerst in juli verschijnt. Niet inlandsch. Zij zon in Hannover en in de Rijnprov. gevangen

zijn en schijnt zich meermalen uit brandhout te ontwikkelen. De larve en pop zijn door

i)/«/j«Hi en />öi«6T beschreven (scab rico r n e Scop.)

HL Tribus L E p T u R I N I.

3. Rhagium Fabr.

(Stenocorus Oliv. ex partc)

Sprieten dikker of dunner draadvormig, ongeveer zoo lang als het halve lichaam,

of slechts weinig over den achterrand van het halsschild reikend; het y en 4e lui



348 I.XXI. CERAMBVCII3AE. — 3. RhaGIUM.

weinig in lengte vcrschilh-Nd , het eerste veel langer dan hef 30'. Kop achter de oogen
fnet duidelijke slapen en daarachter halsvormig ingesnoerd. Oogen niet of slechts zeer
weinig iiitgerand, fijn gefacetteerd. Tasters kort. Halsschild effen , zonder builen op de
oppervlakte, aan weerszijden in het midden ?net een krachtigoi doorn. Dekscliilden naar
het uiteinde versmald , vlak gewelfd. Prosternum tusschen de voorcoxae tamelijk breed
en hoog, niet door de voorcoxae overschreden. Mesostcrnum van achteren diep, hoekig
uitgesneden. Achterlijf in de middellijn met eene gladde langskiel. Achterdijen naar het
uiteinde iets verdikt. Klamvcn geïvoon.

De soorten leven in bosschen op ,i;e7'elde boomstammen en in oude stronken van
dennen , beuken en eiken. De larven ontwikkelen zich achter vochtige schors. — De
larve en pop van R. sycophanta zijn door Heeger, Schiödte en Ganglbauer ; de larve
en pop van mordax door Schiödte, ook de larve door de Geer en JVestwood en de
ontwikkeling door Preudhomme de Borre ; de larve en pop van inqnisitor door
Ratzeburg , Dufour , Pcrris en Schiödte, de larve door Stroem ; de larve en pop van
bifaseiatum door Letzner en Perris , de larve door Candéze en Schiödte beschreven.

Kolbe beschreef de larven en poppen van alle vier soorten.

Van de 6 Europeesche soorten komen 3 /// Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 De slapen opgeblazen , lang en meer of minder bestippeld ;

De slapen zeer kort, weinig uitpuilend, onheliaarii, glad en glanzig. Ooge)i aan den binnenrand
niet uitgebogen (Sub-gen. A 1 1 o r r li a gi u m Kolbe). Dekseliilden niet 3 sterk verheven
langsribben, van welke de beide buitensteii nabij liet uiteinde sainenliangen. Zwart; kop en
lialsscliild neerliggend grauw bebaard; het balsscliild, alsook bet schildje, met gladde middellijn.

Dekseliilden licht rossig ot' geelachtig, vlekkig grauw bebaard; de langsribben, twee meer
of minder duidelijke dwarsbanden en meestal vele verspreide dwarsvlekjes ol' -rimpels
onbebaard, zwart. De basis van eenige sprietleedjes, benevens de buitenzijde der dijen en
schenen grootendeels rocstkletirig-geel. Lengte 11— 17V !nm. Niet inlandscb. Achter dennen-
en sparrenschors, ook wel uit houtwerk in huizen. In België bij Spij en llcrtogenwald; ook
in Oldenburg en Westlalcn. Ik zag een Belgisch e\. uit llenoïenwald (coU. Lameere').

(indngator F., lineatnin Oliv., iuvestigator Muls.) (inqnisitor L.)

2 Sprieten en pooten dik; behalve de dichte beharing, dof zwart (Sub-gen. Hargium Sani.).

Halsschild zonder gladde middciistrook. Dekseliilden zwart, roestkicurig-geel gevlekt, dicht
met iiigcstrooide kleine, rossige of grauwgelc haarvlekjes 3

Sprieten en jiooten slank, grootendeels roestklenrig (Snb-gen. Rhagium i.S|>.). Halsschild
met ecne smalle, gladde, glanzige middenstrook. Dekseliilden langs de zijden roestklenrig,
de schijf overigens grooteiideels zwart of iets broiizig-zwart; met twee roodgele of lichtgele,

scheeve banden, de een vóór, de ander achter het midden. Soms breidt zich de lichte kleur
der zijden of der scheeve banden op de dekseliilden irieer uit; bij ab. c. litiicatiini Fiigner
breidt zich de tweede band tot aan het uiteinde uit; bij ab. c. unifasciatum Muls. zijn de
dekseliilden te zauieii van een zeer breeden , gelen dwarsband voorzien, welke slechts door
den zwarten naad onderbroken wordt. Bovenzijde gelijkmatig, spaarzaam en fijn behaard,
slechts het schildje met dicht geelachtig vilt. Onderzijde meer of minder dicht zijdeachtig

grauw of geelachtig behaard. Dekseliilden met 3 of 4, meer of minder duidelijke, langsribben.

Het eerste sprietlid, de tophelft der dijen en bet uiteinde der schenen zwartachtig. Het $
is iets slanker dan het 5, met iets meer versmalde dekseliilden. Lengte 12^— if) mm.
Verbreid in eiken- en dcnnenbosschen van de diluviale streken. De larve ontwikkelt zich

voiual uit deiinenstronkcn (bicolor Oliv., oriiatiim F.) 3. bifaseiatum F.

3 De slapen behaard. Dekseliilden zonder onbehaarde, zwarte zijvlek tusschen de roestgele

dwarsbanden; tusschen het schildje en den schouder bultig opgericht; met 1 of 3, in den
regel weinig verheven, langslijnen en met dicht opeen ingotrooide, kleine grauwgele vilt-

vlekjes. S|irieteii en pooten, evenals gewoonlijk de geheele onderzijde, dicht viltig, grauwgeel
behaard. Bij het $ zijn de slapen veel sterker opgeblazen dan bij het $; de dijen van
onderen lang behaard; de voortarsen verbreed. Lengte 16 — 24 "nii- Op eiken- en dcnnen-
stionken, waarin de larve leeft. Zij komt in deii herfst uit en verschijnt in het voorjaar.

Verbreid iii de [irovinciën Gelderland en Limburg, doch over 't algemeen zeldzaam.
(uiordax F., scrutator Oliv., grandiceps Ths., inquisitor Fourcr.) 1. sycophanta Schrank.

De slapen onbehaard. Dekseliilden met eene groote, onbehaarde, zwarte vlek nabij het midden
aan de zijden, tusschen de twee roestkleurig-gelc dwarsbanden; tusschen het schildje en den
schouder gelijkmatig gewelfd; met 2 of 3 zwak verheven langslijnen en met dicht iiige-
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.strooide gniuwgclc oK geie viltvlckjcs. De pootcn en de onderzijde meestal iets minder dicht
viltig belianrd dan bij sycoplianta. liet j' heeft meer opgeblazen slapen. Lengte 13—20 ram.
Op verschillende boonien, waarin de larve leeft, als op eiken, aliorns, beidicn, berken,
dennen en sparren; soms op bloeienden meidoorn, .Spiraea en sneeuwbal. Verbreid en niet
zeldzaam in de diliiviale streken en Limburg.

(inqnisitor Panz., Linnei Laicli.) 2. mordax de Geer.

4. Rhaiiiiuisiiiin Latreille.

Sprieten draadvonni,!^ , on^s^evecr half zoo laii^-- a/s hd lichaam ; hel 3c en 4e lid
7Lieini<^ in lengte -rersthillend , het eerste lid duidelijk lan,i;er dan het y. Kop achter de
oo.i^en met duidelijke slapen eii door eene halsvormif^e insnoering van het halsschild
gescheiden. Oogcn van voren met eene kleine uitranding , van achterenJlauw uitgebogen.
Halsschild breedcr dan lang, van voren en van achteren ingesnoerd,de achterrand aan
iveerszijden uitgebogen ; op het midden met 2 , naast elkaar staande

, stompe bulten en
aan weerszijden met een langen, smallen, kegelvormigen bult. Dekschilden breeder dan het
halsschild, meer dan dubbel zoo lang als te zamen breed. Prosternum tusseheft devoor-
coxae smal, door de voorcoxae ver overschreden Alesosternum naar achteren versmald,
met eene diepe middengroef. Dijen over de geheele lengte even breed. Tarsklauiven gewoon.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /// Nederland voor.

Gcelaclitig-rood; het meso- en metasternnm, liet uiteinde der voorkaken, meestal ook de
laatste 6 of 7 sprictleedjes en een gedeelte der coxae zwart. Dekschilden, behalve het voorste
gedeelte van den zijrand, donkerblanw, soms iets grocnachtig-blauw; of wel geheel geelrood
(ab. c. *irlaitcoptcnim Schall. in Westfalen). Bij eene ab. c. *(;;«/'«jru«; llcyden is de voorhelft
der dekschilden donkerbnnn met violetachtigcn weerschijn, de achterhelft geelbruin, liet

niteinde smal zwart. Halsschild op het midden glanzig en glad, aan de zijdenbehaard. Dek-
schilden op het laatste derde gedeelte lijn liehaard. lÜj liet g het 5c sterniet afgeknot, bij

het S afgerond. Lengte 16—21 mm. De larve leeft in allerlei boomen, als wilgen, jiopu-
lieren, iepen, paardenkastanjcs, beuken, eschdoorns enz. Volgens BcW soms schadelijk in lanen
en parken. Enkele malen bij den Maag en Loosduinen, Juni en Juli. In België bij Brussel, Mons en
Luik; in de Rijnprov. bij Akei. en Diisseldorf. (rnlicolle He'rbst, salicis F.) 1. bicolor Schrank.

5. Toxotus Serville.

(S t e 11 och o r n s Bedel)

Kop achter de oogen geleidelijk versmald, soms met Jlauwe aanduiding van
slapen Sprieten draadvorrnig , even lang als of korter dan het lichaam , het 4e lid veel
korter dan het 3^' en 5^ ; vóór de oogen of in het niveau van den voorrand der oogen
ingeplant. Oogen uitpuilend , iets uitgerand. Halsschild langer dan breed , van voren en
van achteren diep ingesnoerd , aan weerszijden in het midden met een stompen bult;
met eene middengroef , de voorrand afgerond , de achterrand tweemaal uitgebogen. Dek-
schilden aan de basis bijna tweemaal zoo breed als het halsschild , met uitpuilende
schouders; naar het uiteinde sterk versmald, meer dan tweemaal zoo lang als tezamen
breed ; elk aan het uiteinde scheef afgeknot of uitgerand , met meer of minder spitsen

naadhoek i). De voorste co.xaalholten van achteren open. Fooien slank en lang , de dijen
weinig verdikt ; achterschenen aan het uiteinde met eene uitranding ; de eindsporen aan
de basis dezer uitranding ingeplant ; tarsklauwen geiuoon. — De soorten leven op bloeiende
heesters.

Van de 6 Europeesche soorten komen i in Nederland en i /// het aangrenzend
gebied voor.

Derde sprietlid din'delijk langer dan het 5c. Bovenzijde uiterst lijn en dicht licstippeld, met
ingestrooide grootere stippels; lijn geelgrauw-, op de omlerzijde dicht geelgrauw- of zilver-
achtig-grauw, zijdeglanzig behaard. Ko|i, halsschild en sternum zwart. Achterlijf bij het $
geheel roodacluig-geelbruin , bij het J alleen aan de basis of geheel zwart. De sprietwortel

,

1) Bij den Caucisisitien T i.crsitils \'.M /ijn il.- il.kM liil-l.ti nan li.M uilciiulc .-Ik :il/.i.inl.-ili|k ütniTuiid.
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de dijen, hclialvc de knieën, liet uiteinde der schenen en de tnrsen , benevens de dekscliildcn

roodaeluig-gcelbriiin. Vccl;il zijn de dekscliilden slechts aan de basis oF aan de schouders

meer ofniinder uitgebreid roodacluig-geelbruin (ab. c. cantharïnus Herbst, gcnictilatus Fourcr.);

bij liet ï zijn zij soms geheel oF nagenoeg gclieel zwart, in welk geval ook de sprieten en

pooten Clselialve het gedeelte om de troclianters), benevens de onderzijde zwartaclitig zijn

(ab. c. chrvsogaster Schrank). Halsschild in beide seksen langer dan breed. IMj het g de

dekscliilden' naar achteren sterk versmald; het 5e sterniet zonder indruk. Bij liet ? de dek-

scliilden naar acliteren minder sterk versmald; het 5c sterniet met een indruk over liet

midden. Lengte 14-22 iiini. Meestal op vruclitboomen; ook op bloeiende R nb n s, Cornns,
Sorbiis, Spiraea, deunen en U m be I li te ren. Verbreid in de greusprovinciün en Utrecht,

doch vrij zeldzaam; gemeen in de omstreken van Maastricht. Volgeus Bedil is de meta-

morphose onbekend, doch zou waarscliijnlijk de door /'i-rr/.f beschreven larve van Oxy-
mirus cursor, als zijnde in een kersenbooni gevoudeu,eerder die van T. ni eri d i a n ns zijn.

I. nieridianu§ [<.

Derde sprietlid iets korter dan liet 5e. Halsschild glanzig, dicht bestippeld; bij het c? duidelijk-,

bij het S slechts iets langer dan breed. Dekscliilden lijn en dicht rimpelig bestippeld, met

ingcstrooide grootere stippels, fijne dwarsrimpclige onefrenhcdcn cu met uiterst llauwe aan-

dwiding van langsstrepen, lijn grauw behaard; bij het ? weinig-, bij het $ sterk versmald.

Het S zwart, eenc schoudervlek op de dekscliilden en het achterlijf rood; het J geheel zwart

Qiigi-r Oliv., discolor Fleischer i)), of veelmeer met bruingele dekscliilden ((/;',?/««; Panz.j 2).

Lengte 13—17 ram. Op eiken. Niet inlaudsch. In de Rijnprov. bij Akeu cu Élberleld, ook

iu Westfalen (c? luniicralis F., 5 dispar Panz.) (que reus C.oeze)

Oxymirus Muls.

(Argaleus Lee.)

Dit genus onderscheidt zich van Toxotus, doordat het halsschi/d aan weerszijden

een Jcrachtigen, tatnelijk spitsen doorn vertoont, de sprieten tusschen de ooi^cn ingeplant

staan en de del:schilden aan het uiteinde te zamen afgerond zijn ; l'ij de in ons ge/'ied

voorkomende soort is de naadhock in een tand uitgetrok/cen 3).

Van de 2 Kuropeesche soorten komt i /// het aangrenzend gebied voor.

Sprieten bij het g iets langer-, bij het 2 korter d:ui het lichaam; het 3c lid korter dan liet 5e.

Halsschild met twee stompe bulten op het midden. Dekscliilden met llanwe aanduiding

van eenige verheven laugslijueu; de naadhock in een tand uitgetrokken. Bovenzijde lijn-, de

onderzijde dichter grauw behaald. Het g geheel zwart, slechts gedeeltelijk de mouddeeleii

en aan' de inplanting der sprieten meer of minder roodachtig; het 5e sterniet met ecue

langskiel in liet midden. Het J zwart, gewoonlijk de monddeelen, grootendeels de sprieten,

de schenen en tarscii roodacluig-geelbruin; dekscliilden roodachtig-geelbruin, eene breede

naadstreep en een breede langsband langs den zijrand zwart; zeer zelden zijn de dekscliilden

geheel zwart; exemplaren met geheel bruingele dekschilden vormen ab. c. Fenisulii Muls.

Qe.itaccus Gredl.) 4). Lengte 16—20 mm. In sparrenbosschcn op bloeiende heesters. Niet

inlaudsch. In België bij Hertogenwald, Barrage de la Gileppe, IloiilValize en Hestreux;

in de Rijnprov. bij Aken eu Élberleld. Ik zag eeu Belgisch ex. uit Hestreux (coll. /,rt;«tï-,"t).

De larve' is door Schiüdtc besclireven .... (rf uoctis L., 5 vittatns Gmel.) (cursor L.)

Gaurotes Le Gonte.

(Carilia Muls.)

Sprieten draadvormig, korter dan het lichaam, op hei niveau van den voorrand der

niet uitgerande oogcn ingeplant ; het 3c lid veel korter dan het eerste en iets langer

dan het i,e. Kop achter de oogen met eenige aanduiding van slapen. Halsschild naar

voren versmald , van voren en van achteren duidelijk ingesnoerd , aan weerszijden tnet

een stompen hult en met eenc duidelijke middengroep. Dekschilden veel breeder dan het

1) Volgens Fli-i.ull'-r iijil ouk };fliri-l 7\v:irl(' iii:uiiifljrs lifkrml.

2) In üoslfnnjk kuiiit mig ti-ni' /.wiÉiic ali. i. miiniitiiiliis Kr. van lipl wijlje vnor, l<i.| w.'tkr do buitenrand der di-ksrlnldi-n

peel is; oen inanneljf uil ilunblantinoiiel met yide deksiliilden en zwarte seulellai|^ lek is ab. e. uiiU^Hni'ix Kr.

3) Bij de (^aurasisebe O. inir.iliitis Miilseb. 7,ijii de deksiliildeii aan liel uileinde aheen al'f^erund.

4} Vokens t'.iiinjll.aior kniiien imk biuiii^eie inanneljes v.jur ; rui) utdiek.-iid
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halsschild , mcl sterk ititpiiilende sehouders , on^i^evcer Iwccniaal zoo lan;^- als te zamcii

breed ; aan het uiteinde te samen afyerond , met iets tandvermix'- uitstekenden naad/wek.

Mesüstcrnum aan de basis duidelijk bultig op^i^erieht. Eindsporen aan het uiteinde der

sehenen geplaatst.

Van de 2 Europecsche soorten komt i /// het aangrenzend gebied voor.

Zwart, At iick>.cliiKicn Uxx\ bhunv ol' nictr of niiiulL-r groen- oi' violetaclitig; liet lialsscliild in

ilen re;;cl lichter ot' ilonl;eriier roodhrnin, soms donkcrbniin ot'pcl;zwart (ab.c. r/i/wrf IMnls.\

Achtcriijl" rood. Voorliool'd gc\vo<jnlijl; tussclien de oogen met een rood vlekje, l'.ovenzijde

onliehaard; de kop vrij grol en dicht-, het halsscliild minder dicht bcstippeld ; de dekscliilden

inet zeer grove, rimpelige, naar liet niteinde minder grove bestip)ieliiig. Het $ is slanker

dan liet $. Lengte y— 11 mm. Vooral in bcrgstreUen , op bloeiende U m b e 1 1 i Ier en. Niet

inlandscli. Zij zon in Westlalen gevangen zijn i) . . . . (violacea de C.) (virgiiica I,.)

6. Acmaeops Le Conté.

(Pach y ta Redt.)

Dit genus onderscheidt zich van Gaurotes, doordat de zijden van het halsschild

geen buli vertooncn. Kop achter de niet of natrwelijks uitgerande oogen zonder slapen.

Sprieten iets vMr den voorrand der oogen ingeplant. Halsschild achter den voorrond
ingesnoerd , met eene middengroef. Mesosternum ttiet of slechts iveinig gewelfd. Dek-
schilden aan het uiteinde duidelijk afgeknot. Bij het Sub-gen. D i nop t e ra Muls. staan

de sprieten in het niveau van den voorrand der oogen , is het halsschild tot aan deti

voorrand ge-welfd en ontbreekt de middengroef ; ook zijn de dekschilden aan het uiteinde

afgerond-afgeknot.
Van de 5 Europeesche soorten komt i, behoorende tot het Sub-gen. Di nop te ra,

in Nederland voor.

Zwart; halsschild rood, zelden gebruind (ab. c. nli^ricuUis Muls.), tot aan den voorrand

gewelfd, lijn, doch vrij dieji en verspreid bcstippeld. Dekschilden blauw- of groeiiachtig-

zwart; glanzig, vrij grof en diep bestippeld, lijn en niet dicht, zwartachtig behaard. Achterlijf

gecirood. Lengte 7—8A mm. 0|) heesters, bloeiende U m be 1 1 i fe re n, P la n ta go, sneeuwbal,

meidoorn, Sp iraea's enz.; Mei tot Juli. Over het algemeen zeldzaam; in Gelderland en

Limburg, in aantal bij Winterswijk, Juni. In België o. a. bij Mons en Perwez. De larve en

pop zijn door Perris beschreven. De larve leeft achter boomschors en verpopt in den grond.
(ruficollis de G.) i. collaris L.

Cortodera Muls.

Sprieten iusschen de oogen ingeplant. Kop , behalve de zeer korte wangen , benevens

het halsschild dicht neerliggend behaard. Oogen zeer Jlauza uitgerand , nabij de basis

der voorkaken gelegen. Halsschild o-oer hei midden in de letigte verdiept, aan de zijden

07ibewapend. De prosternale 7'oortzetting niet tot achter de i'oorcoxae doorloopende. De
eerste drie leedjes der achtertarsen op de onderzijde fijn , witachtig , borstelig gezoold.

Van de 14 Europeesche soorten kotnt i i?i het aa?igre?izend gebied voor.

Zwart; de dekschilden gewoonlijk met zeer geringen, groen- of violetaclitig-bronzigen weer-"

schijn, elk met twee gele vlekken aan de basis, de eene op de schouderbiiil, de andere
nabij het schildje; ofwel bruinachtig-geel, met zwartachtigen naad (var. suturalis F.), of
eenkleurig bruingeel. De eerste sprietleedjes grootendeels en de overigen alleen aan den top-,

bij exemplaren met licht gekleurde dekschilden meestal geheel roodgeel. De basis der dijen

en de voorschenen roodgeel; bij exemplaren met licht gekleurde dekschilden de pooien, met
uitzondering van liet uiteinde der middel- en achterdijen, geheel geelachtig. Kop, halsschild

en onderzijde vrij grof, dicht, neerliggend, geelgrauw behaard. Dekschilden zeer grof

bestippeld; vrij spaarzaam, neerliggend, grauw behaard. Eindlid der kaaktastcrs naar het uit-

einde bij bet 5 niet, bij het $ iets verbreed; recht afgeknot of afgerond. Lengte 8.^ — 10 mm.
In bet voorjaar in bosschen op bloeiende dennen, eiken en meidoorn. Het ty|)e in berg-

1) Het vooikuini'll lilj llillant il[ llil^ii- i, /i'ir m ijlilailpl
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streken. Niet inlaiulsch. De vnr. siittiralis in België bij W^ccrt St. Gcorgcs, in het boscli

van iMcerdael; ilc zag ilit eNcniplaar (coll. Lameere'). De (lop is door Lamecrc beschreven.

fquadriguttatiis F.) (limneralis Scballer)

Pidonia Mulsant.

Dit f^t'ims is zeer verK<ant aan Cortodera, doch onderscheiden doordat de

duidelijk uitf^cratide oogcn tamelijk ver van de Inxsis der voorkaken i'erwijderd zijn.

De kop , behalve de sterk o?it7ciikkelde , zeer ^s^'-lanzii^e wangen , alsmede het halsschild

fijn behaard. Halsschild achter den voorrand en voor de basis sterk in,i^esnoerd , met
zwakke of zeer onduidelijke , "verdiepte tniddelli/n

J'an de 2 Europeesche soorten komt i /'// het aaii,i;renzend ^^cbied voor.

Kop en balsseliild licluer of donkerder roodbruin, zelden zwartbniin; de onderzijde grooten-
deels zwaribruin, ofwel het achterlijf grootendeels geelbruin. De dekscliilden en de pooien
licht geelbruin of roudgcelaclitig; het uiteinde der middel- en achterdijcu meer of minder
uitgebreid-, alsook de achterschenen en veelal ook de middelschenen grootendeels zwanachtig.
S|irieten bruin, de eerste twee Icedjes en het uiteinde der volgenden roodgeel; soms bijna

geheel roodachtig. Kop en halsschild fijn en dicht bestippcld, de schedel van achteren door
een gebogen, diepen dwarsindruk van den hals gescheiden. Halsschild veel langer dan breed,

tusschen de voorste en achterste insnoering kogelvor.nig gewelfd, met meer of minder
glanzige, weinig of niet verdiepte niiddellijn. Dekschilden vrij grof en tamelijk dicht bestip-

pcld. Sprieten bij bet $ zoo lang als, bij het $ korter dan liet lichaam. Lengte 8J
— 11I mm.

Op Umbelliferen en bloeiende vlier, in bergstreken. In llelgic bij Ridderborn, In de
Rijuprov. bij EIberfeld (sutiiralis Oliv.) (lurida F.)

7. Granimoptera Serville.

Sprieten draadvormi,^:: ^ langer dan liet halve licJiaam
, bi/' het S meestal het uiteinde

der dekschilden bereikend ; tusschen de oogen ingeplant. Oogen dicht nabij de basis der

voorkaken geplaatst , duidelijk i/itgerand. Kop achter de oogen met duidelijke slapen ; de
dwarsnaad tusschen den clypeus en het voorhoofd naar achteren gebogen of hoekig en

voorbij het niveau van den voorrand der oogen reikende; het a/gesnoerde gedeelte achter

den schedel bestippcld , dof. Halsschild op het midden meer of minder kogelvormig

gewelfd , aan de zijden onbewapend ; de achterhoeken stomp of als kleine, behaarde
tandjes uitstekende. Prosternum smal , doch duidelijk tusschen de voorco.xae zichtbaar.

Lichaam zeer smal , de dekschilden naar achteren niet of slechts weinig versmald ; elk

afzonderlijk aan het uiteinde afgerond of zwak afgeknot, de buitenhoek altijd afgerond.
Bij het i zijn de dekschilden iets meer in 'toog vallend versmald. — De soorten van dit

genus leven op bloeiende boomen , heesters en Umbelliferen. — De lari'c en pop van
G. ustulata, ruficornis en variegata zijn door Perris beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en i /// het aangrenzend
gebied voor.

1 Pootcn geheel geel, slechts de larstn zwartachtig. Sprieten roodgeel, de middelste leedjes

gedeeltelijk of geheel bruin. Zwart, de boven- en onderzijde glanzig goudgeel behaard; de
kop en het uiteinde der dekschilden zwart behaard; bet laatste kaaktaster-lid zwart. Lengte
6— 8 mm. In bosschen, op bloeiende boomen en heesters, o. a op meidoorn; Mei, Juni. De
larve leeft in dunne takken o. a. van eiken. Rij Venlo. In België bij Munsterbilsen; in de
Rijnprov. bij Crefeld en EIberfeld, ook in Westfalen.

(splendida Herbst, praeusta F.) i. ustulata Sclialler.

Pooten gedeeltelijk of geheel zwart 2

a Sprieten geel, van afliet 3e lid aan het uiteinde zwart. Ivaaktasters geheel roodgeel; de pooten
roodgeel, de voordijen bovenop, het uiteinde der middel- en aciuerdijen, de tarscn en de
middel- en achterschenen geheel of gedeeltelijk zwart. Zwart; het halsschild en de gelieele

dekschilden met grauwe, ccuigszins geel- of groenachiig glanzige beharing. Lengte 42—7 mm.
Verbreid en niet zeldzaam op bloeiende heesters en U 111 bc 1 1 i fe re 11. De larve in doode
takken van verschillende heesters, de kever verscbynt in April of Mei.

(laevis Ilerbst) 1. ruficornis F.
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Sprieten zwart, nnar liet tiiteiiidc niccr ol' miiuler roodachtig; Iict ccrsic lid gcliecl , de
volgende 4 leodjes a:in de li.isis roodachtig. Kaalïta.stcrs zwart. Zwart; kop, lial.sschild en
deUschilden lijn grauw behaard. De laatste twee of drie sternietcii rood. Pooten roodgeel,
het uiteinde der dijen, de basis der schenen en de tarseii zwart; bij var. iiigrescens Wcise,
geliecl zwart. Bij het g zijn de sprieten, bclialvc naar het uiteinde, geheel zwart; het achterlijf
geheel zwart of de laatste twee sterniten rood; de pooten geheel zwart, of de dijen in het
inidilen gcclrood. Lengte 7J—8i mm. In bosschcn, op bloeiende eiken. De larve' in dunne
takken o. a. vaii eiken; Mei, Juni. Niet inlandsch. In België bij Charleroi, Doornik, Vlicr-
niael en Izel; in de Rijn|)rov. bij Aken. Ik zag een Bclgiscli ex. nit Doornik (coll. LsmetTir).

(analis Panz., feniorata Muls.) (variegata Gerni.)

8. Allostenia Muls.

Di/ ,!,'cm/s is zeer Tcnvant aan G r a in m op l e r a , doch ondcyschcidt zicli doordat lie

oo;^en ver van de basis der voorkaken verwijderd zijn , de divarsnaad tusschen den
clypeiis en het voorhoofd nagenoeg recht en ver vMr hei niveau van den voorrand der
oogen gelegen is. Ook is het prostcruum tusschen de voorcoxae slechts tot aan het midden
zichtbaar, de voortzetting naar achteren loopt verder als eene zeer Jijne plaat dieper
in en verbreedt zich achter de coxae. Nd a/gesnoerde gedeelte achter den schedel is

i^lad
,
glanzig, met 'tceinige stippels.

Van de 2 Europeeschc soorten komt i in Nederland voor.

Lichaam zeer smal, de dekschildcn weinig of niet naar achteren versmald; zwart, geelachtig
behaard. Sprieten pekbruin . gewoonlijk liet eerste lid en soms nog meer leedjes ccnigs-
zins rocstrood; de dekschilden geelbruin, aan den naad, langs den zijraiid en aan het uiteinde
mcerof minder zwartachtig; de pooten roodaclitig-geelbruin , de achterdijen aan liet uiteinde
al of niet zwartachtig. Bij het $ de laatste sprictleedjes met een lijn langsgroefje aan den
buitenkant. Lengte 5i— 8 mm. Gemeen in bosschcn op bloeiende heesters en Umbelli-
fcrcn, vooral op Antliriscus sylvestris en Spiraca. De larve zou o.n. in de takken
van wilgen, iepen eu Acer ca m pest re gcv(mden zijn; de kever verschijnt in April en
Mei (chrysoincloides Schrk., laevis F.) i. "tabacicolor de G.

9. Leptura L.

Sprieten tusschen de oogen inge/'lant ; draadvormig , bij het S ge^voonlijk bijna zoo
lang als het lichaam, bij het 5 korter; de laatste 3 of d leedjes bij L. attenuata
met een oppervlakkig, vooral bij het -/ duideljk, groefje nabij het uiteinde. Kop achter
de oogen meestal met duidelijke slapen: het afgesnoerde gedeelte achter den schedel
dicht, grof bestippeld; de d-warsnaad tusschen den clypeus en het voorhoofd nage-
noeg recht, meer of minder ver vóór het niveau van den -voorrand der oogen gelegen.
Oogen ver van de basis der voorkakcn verioijderd. Halsschild langer dan breed, ofeven
lang als breed, aan de zijden onbewapend of hoogstens met een klein maar duidelijk
bultje {maculata); de achterhoeken spits uitgetrokken en tegen de schouders der dek-
schilden aangedrukt, of slechts iets uitstekend, doch afgerond of wel stotnp ; de voor-
rand, door eene diepe insnoering, steclvormig aft^escheidcn ; of wel tot aan den voorrand
gewelfd; aan de basis meer of minder ijigesnoerd ; de aehterrand aan weerszijden
uitgebogen. Dekschildcn veel breeder dan het halsschild, in den regel bij het <? sterk-,
bij het ï 7'eel minder naar het uiteinde versmald {bij het Sub-gen. Anoplodera met
meer parallele zijden) ; aan het uiteinde scheef afgeknot of uitgerand en aan de buiten-
zijcie hoekig of uitstekende, of wel geivoon afgerond of stomp afgeknot, de naad- en
buitenhoek afgerond of de buitenhoek recht of stomp. Deprosternale voortzetting tusschen
de voorcoxae als eene duidelijk zichtbare , smalle , horizontale plaat doorloopcnde en aan
het uiteinde driehoekig verbreed. — De soorten van dit genus zijn een- of tweekleurig

,

zwart, rood- of geelachtig, met of zonder zivarte vlekken of banden. Zij leven op
allerlei bloeiende planten, vooral op Umbelliferen en Spiraca's; de larven ont-
wikkelen zich in doode boomen, takken en stronken. -- De larve en pop van L. scu-
tellata zijn door Bond, de pop is door Schiödte ; de larve en pop van sangu in o Ie n t a
zijn door Schiödte; de larve en pop van r u b r a door Ferris en Schiödte ; de larve en pop

23
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van auruloiia en de larve van attenuaia door Perris ; de larve en pop van

quadrifasciata door Schiildte en de larve van macnlata door WcsHvood en

Candèze bcschreven.

Van de 60 Eiiropecschc soorten komen 14 in Nederland en 7 in het aangrenzend

gebied voor.

1 De zijden van liet lialsscliild vormen met de basis der dekscliilden een duidclijken, sclicr|i aaii-

gcduiden hoek; de achterhoeken van het halsschiUi stom|) of iets uitstekende, ofwclCsan-

gtiinolenta en ce ra mb yci form i s) een weinig zijwaarts uitgetrokken, docli afgerond . 1

Het lialsscliild aan de basis sterk verbreed, met de spits uitgetrokken achtcrliocken tegen de

sclionders der dckschilden aangedridu; daardoor wordt nagenoeg geen hoek tnsschen de zijden

van het lialsscliild en de basis der dekscliilden gevormd 13

2 Het uiteinde van elk der del;schildcn gewoon afgerond of stomp-afgcknot en aan de buitenzijde

afgerunil 3

Het uiteinde van elk der dekscliilden scheef al'geknot of nitgeraiid en aan de buitenzijde hoekig

of uitstekende (Sub-gen. Leptura i. sp.) '»

3 Sprieten lang en slank, het ae lid ongeveer J of \ zon lang als het 3e 4

Sprieten vrij kort, naar het uiteinde iets verdikt; het 2e lid ongeveer zoo lang als de helft

van bet 3e (Sub-gen. Vadonia Muls.). Zwart; de dckschilden geheel bruingeel, de schenen

der voor- en niiddelpooten meer of minder gcelbruinachtig. De bovenzijde geelbrninachtig-,

de onderzijde glanzig, grijs behaard. Kop uiterst dicht-, het lialsscliild en de dekscliilden grof

en diep, doch (vooral de dckschilden) veel minder dicht bestippeld. Dekscliilden aan het

uiteinde afgerond of iets afgcknot. P.ij het $ het metastcrnuni aan weerszijden met eciie

boog opgerichte langsvcrlievenheid i). Lengte 6—9 mm. Op bloeiende struiken, heesters, in

grasvelden op Achillea, C h ry sa n t h e m nin Ie u can t h emn m enz.; Mei— Juli. Gemeen

i"ii de diluviale streken, ook eenmaal bij den Haag en niet zeldzaam op Walcheren bij Domburg.
3. livida F. 2)

4 De slapen iets tandvormig uitstekende, met eene gladde strook achter de oogen. Halsscbild

met lange, opgerichte haren. Epimeren van den metatborax verborgen (Sub-gen. Anoplo-
dera Muls.). Lichaam lang en smal, met den habitus van G ranini op te ra en Allosterna;

de dekscliilden met nagenoeg parallele zijden, bij het ^ iets versmald. Halsscbild tot aan

den voorrand gewelfd, aan de basis zeer zwak iugcsnoerd. Kop achter de oogen zeer diep

ingesnoerd 5

De slapen afgerond, geheel besti|)peld. Halsschild neerliggend of zeer kort behaard. Epimeren

van den metathorax langs de achtercoxae zichtbaar (Sub-gen. J u do 1 ia Muls.). Lichaam kort en

dik, naar achteren versmald; bet 3 smaller; voor de basis van bet halsschild met een

accolade-vormigen indruk. Zwart; de dckschilden dof, grof en dicht bestippeld, met zeer

korte, verspreide haartjes, okergecl, het middelste gedeelte van den basaalrand, het uit-

einde en twee aan den naad onderbroken dwarsbanden, van welke de voorste bijna altijd

in vier, zes of acht vlekken opgelost is, zwart; de uit den voorsten dwarsband ontstane

vlekken zijn veelal zeer klein of verdwijnen op eene enkele (soms zeer onduidelijke) na

aan weerszijden. Lengte 7J
— 11 mm. Op idoeiende heesters en struiken, op Rnbus, S p i-

raea, Cornns sanguinea, rozen enz.; Juni, Juli. Zeer verbreid in de grcnsprovinciën,

doch over 't algemeen zeldzaam; gemeen in de omstreken van Maastricht,

(octomacnlata Scliall., decempunctïua Oliv., quadrimaculata Scop.) 1. cerarobyciformis Schrank.

5 Dekscliilden, evenals de rest van het lichaam, geheel zwart; de pooten , behalve de basis der

dijen, het iiiteiiule der schenen en de tarsen , geelrood. Kop en halsschild zeer dicht en grof

bestippeld, tamelijk dof; de dekscliilden zeer grof en diep, doch iets minder dicht, bestip-

peld, glanzig. Het halsschild en de onderzijde dicht en grof, de dckschilden iijiier behaard.

Dekscliilden aan het uiteinde afgerond. Lengte 10— 12 mm. lu bosschen, op bloeiende boonien

eu heesters, als: eiken, meidoorn, lijsterbes enz.; Mei—Juni. Niet iiilandsch. In Westfaleu.

(rufipes Schall.)

Dekscliilden zwart; met drie groote, roodgele vlekken, de eene aan de basis nabij bet schildje,

de andere twee vóór eu achter bet midden naast den zijraiid; veelal zijn de twee zijvlekken

met elkaar verbonden (ab. c. *i:xcIamtitioiil<: F.), soms hangen de drie vlekken min of meer

aaneen, zelden ontbreken zij. Pooten zwart. Kop en halsschild dicht , de dekscliilden grover,

doch minder dicht bestippeld; deze laatsten aan het uiteinde afgcknot, met stompen buitenhoek.

Onderzijde dicht, grijs, zijdeachtig behaard. S|irictcn bij het 3" zoo lang als-, bij het J korter

1) III Züid-Uusliind en ïrarissylvaiiii' kuiut i'eile (wtjtje) :il., c. hnttrinuta Artiuld vuul ilU't luodliruiu aclilerlijf.

2) Bij (^Uniri-ruiilaiiie iii Beltjii- Wfpd duur den lieer Sct't'riii u|) ex(ili:><:lie Spiraeu's Kevanpen L. uuijiunelala K. ;
ik had

geeiie [lele^eiilieid meer liit exeiii|ilaar Ie zien. llete soort lleett ongeveer de grootte van tulva; zwarl, de dekseliilden

geelaelilig-roudbriliN, een iiilersl sinalle. zwarte naadzoont en eene ronde vlek vóór hel midden op elk zwart. /.IJ komt ook

voor liij Melz in l.utliaiiiijjen
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d:iii liet Iiclin.1111. Lengte 81— lo.V mm. In hossclicn op LI m b el I i fc re n, Icnii. Eenmaal een
typisch exeniplnnr bij Putten (Vcluwe); in België bij TillV, Oave, Ilcrnicton en Ilastière;

de ab. c. cxclaDiiitionis in Relgië bij Colonst6rc (Vallei van de Onrthc) . . i. sexguttata F.

6 Dckscliilden dnidelijk bestippcld. Het 3e sprietlid geheel 2wart 7

Dckschilden tamelijk lijn gccliagriiieerd, evenals de rest van het licliaam (doch vooral de
onderzijde) dicht geel-groenachtig of geelachtig aschgranw, viltig behaard; veelal de onder-
zijde meer geelachtig dan de bovenzijde, liet 3e sprietlid, evenals de volgende leedjcs, aan
de basis roodgeel. Kop en halsschild dicht rimpelig bestippeld. Ilalsschild met ccne midden-
groei", welke naar voren meer verdiept is en met een zwakken indruk voor de basis. Het

(J is meer versmald dan het J. Lengte 15— 19 mm. 0|i bloeiende Sambiicus racemosa
en op U m be I li Ie re n, vooral in dennenbusschen. In België bij Hertogenwald, ook in

Wcstialen en in de Rijnprov. Wellicht met hout ingevoerd (virens L.) 1)

7 Halsschild lang, opgericht of vlokkig behaard (m ac u I i co r n i s, fniva, sa n gn i n ol e n ta
en diibiaj 8

Halsschild kort en liggend beliaard u
8 Sprieten geheel zwart 9

Het 4c tot het 6e of 8c sprietlid aan de basis geelroodaclitig geringd. Zwart; de dckschilden
bruingeel of roodachtig-geelbriiin , de uiterste top en de epiiileuren zwartachtig. Kop en
halsschild zeer dicht-, de dekschilden grof, doch niet dicht bestippeld. Halsschild met een
zwakken indruk voor de basis. Bij het ^ het 5e sterniet iets ingedrukt, aan het uiteinde
afgeknot. Lengte 7^— 8i mm. Op U m be I li feren, Spiraea's enz. De larve in afgevallen
dennentakken. Niet inlandsch. In België bij Carlsbourg en Izel , in de Rijnprov. bij

Elherfeld. Ik zag Belgische CNcmplaren uit het Brusselsch museum, (maculicornis de G.) 2)

9 Achterschencn kort, breed, gecomprimeerd, iets gebogen, vooral bij het ,?. Kop achter de oogen
met eene zeer diepe dwarsgroef. Zwart, de dekschilden bruinachtig- of oranjegeel, met zwart
uiteinde. Halsschild iets grover, doch minder diep bestippeld dan de kop. Bestippeling der
dekschilden tamelijk gelijkmatig, naar lier uiteinde iets lijncr. Laatste sterniet bij het (J in de
lengte diep uitgehold en aan het uiteinde sterk uitgerand, bij het $ met eene middengrocf.
Lengte 9- 12.1 mm. Gemeen in de diluviale streken en Ziiid-Limburg; op bloeiende heesters,

struiken en allerlei andere ]ilantcn , als: IJ m be I li fe ren, R u bus, S p iraea's enz.; Juni tot

Sept. De larve o. a. in liet droge hout van doode populieren, (tomeiitosa F.) 4. fulva de Geer.

Achterschenen lang en dun, niet gecomprimeerd, volkomen recht. Kop achter de oogen met
eene weinig diepe dwarsgroef. 10

10 Halsschild weinig verlengd. Zwart. Dekschilden bij het $ een weinig glanzig, bruingeel, het
uiteinde en de cpipleuren zwart; bij het 2 dof, rood, soms de uiterste biiiten-tophoek een
weinig zwart, zeer lijn en verspreid bestippeld. Lengte 9— 11 mm. Vooral in bergstrekcn,
op U mbcllifcren, Spiraea's enz. Eenmaal een J' bij Rijs in Gaasterland (Friesland). In

de Rijnprov. bij Crefeld en Trier; ook in Wcstialen. (variabilis de G.) 5. sangumolenta L.

Halsschild lang-kegclvormig; kort, afstaande, gelijkmatig behaard, daartusschen met langere
haren, vooral bij het g; evenals de kop, dof, uiterst dicht-, de dekschilden tamelijk ver-
spreid en lijn bestippeld. Dekschilden bij het $ een weinig glanzig, bruingeel, zwart behaard;
een tamelijk breede randzoom, het uiteinde en meestal ook een smalle naadzoom zwart; bij

het $ dof, rood, geelachtig behaard, aan den zijrand en aan het uiteinde zwart Qimbala
Laich., variabilis 1'ayk.) 3). Bij ab. c. J ochracea Rey QP'.eyi Heyd.) zijn de dekschilden,
evenals bij het i, bruingeel, de zijrand en het uiteinde zeer smal zwart gerand. Bij ab. c.

dia-nomillae F. Qjiiligitiosa Weise) breidt zich bij liet J het zwart zoozeer uit, dat gewoonlijk
eene topvlek, eene smalle dwarsvlek aan den basaalrand en een fijne langsveeg achter de
schouderbiiil, welke zich meestal met den roodcn basaalrand verbindt, rood blijven; soms
ontbreken deze vlekken grootcndeels of geheel en zijn de dekschilden, evenals de rest van
het lichaam, zwart. Lengte 9— 13 nim. Vooral in bergstrekcn, op bloemen. De larve in het
spint van doode dennen en str(niken , in gezelschap van Rh a gi uni-soorten. Niet inlandsch.
In Noord-Frankrijk (Dept. de la Somme) (J' cincta F.) (d u b i a Scop.)

11 Pooten geheel zwart I2

Schenen en tarsen bij het ^ geheel of grootendeels geelachtig, bij het $ lichtrood. Zwart; de
dekschilden bij het J' okergeel , bij het ?, evenals het halsschild, steenrood. Bij het ? de
schedel meestal inet twee roode vlekken. Kop en halsschild dicht bestippeld, tamelijk dof;

1) De oppave ais zou deze soorl bij Maabtriclit {Mutliicii} gevangen zijn, berust steilig up eeoe onjnislbeiJ.

2) Volgens Itrilrl k(Mnl in Nüüi-d-Frankrijk (furèt de Munnal, hc\il. dn Nurd) eene aaiiverwanip sourt (bybrida Uey) vm.r,

wier dekseljüden naar verliouding langer, iels lijiier lieslippeld en geiieel brniiigeei zijn. Naar liet sciujnl werd de/,e suurl

gewoonlijk niet in ae 11 I ie or n is verward,

3) In Ztlid-uostelijk Europa kuineii nog een |)aar kieui-alieiTalies voor.
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bet halsscliild van aclitcTL-ii met de anmUiiiliiig van ecne verdiepte, gladde niiddcUijn, aan

de basis met eene zeer diepe dwarsgroel', aan weerszijden achter liet midden met een scbeeven,

tegen de basis gerichten, bij liet t? diepen, bij liet $ oppcrvlakkigen indruk. Dckscliilden

nauwelijks sterker, doch iets minder dicht bestippeld dan liet halsscliild; met lijiie, neer-

li^gendc beharing. Lengte 11— 18.! mm. Zeer verbreid, doch overal vrij zeldzaa,n; op U m-

be'llifercn ......." Cc? testacea L., rnhrotestacea UI.) 6. rubra L.

12 Dekschildcii levendig rood; een brcede dwarsband aan liet niteinde en eene, mer dezen door

een naadband verbonden, gemeenschappelijke, hartvormige vlek in het midden zwart; zelden

zijn deze donkere vlekken slechts door een donkerder rood aangeduid of ontbreken geheel,

hichaam overigens zwart; bij het <? het achterlijl', alsmede de binnenzijde der voorschenen,

lichter ot' donkerder rood; "bij het ? de gcbeele onderzijde zwart. Kop en balsschild zeer

dicht bestippeld, dol'. Ilalssch'ild aan de basis ingesnoerd en in de breedte ingedrukt, niet

algcronde zijden en ecnigszins uitstekende achterhoeken. Dekscliilden grover, doch minder

dicht bestippeld dan het" halsschild ; neerliggend behaard. Lengte 14— 19 inm. Op zonnige

plaatsen in bcrgstreken, vooral op Um be 1 1 i te re n en Riibiis; juni— Aiig. Niet iiilandsch.

In lielgic hij Rochetbrt (ik zag dit exemplaar in liet Brusselsch ^illseum) en Clairel'ontaine.

(Iiastata .Sulz.) (cordigera Fiiessl.)

Dekscliilden, evenals de rest van het lichaam, zwart i). r.ovenzijde lijn en zwak, de onder-

zijde lijn zijdeglanzig, grauw behaard. Het schildje bij het <? zilverwit-, bij het J, alsook

de basaalrand van het lialsschild, goudgeel behaard. De slapen iinar achteren scherp uitstekende.

Kop en halsschild /.eer grol' en dicht bestippeld, het halsschild voor de basis ingesnoerd en

dwars ingedrukt. Dekscliilden van voren niet zoo dicht, doch nog grover bestippeld dan

liet halsschild; naar het uiteinde wordt de besti|)peliiig meer verspreid en lijn. Lengte 14— n; mm.
In bosschen ; op beuken, berken en elzen. De larve leel't in dood hout, vooral van beuken,

elzen en berken. De kever komt op het einde van Mei of in het begin van Juni uit. Niet

iulandsch. In België bij lirussel in het „Forót de Soigne'' en bij VVoluwe-St. Pierre, ook bij

Rougc-Cloitre; in de ilijnprov. bij Crefeld, Düsseldorl' en Trier; ook in Oldenburg.

(s c 11 1 e 1 1 a t a F.)

13 liet 3e lid der achtertarsen kort, diep twcclohbig, op de onderzijde grijs of geelachtig viltig . 14

Het 3e lid der achtertarsen lang, aan den top gewoon ingesneden en aan het uiteinde, op de

onderzijde, iets viltig. lïij het J het 6e tut iie sprietlid met eene elliptische, kale plek op de

buitenzijde (Sub-gen. Typocerus Le Conté). Lichaam zeer smal, zwart, lijn grauw be-

haard; de pooten, behalve het uiteinde der achterdijen en -schenen en grootendeels de achter-

tarsen, roodgeel. Dekscliilden roodgeel, het niteinde, de naad en drie breede dwarsbanden

zwart; de voorste dwarsband is soms weinig ontwikkeld. Rij een $ uit VVintersvvijk ontbreekt

de voorste dwarsband nagenoeg geheel en zijn van de beide andere slechts vlekjes overge-

bleven. Bij het g de middelste sterniten geheel roodgeel; de sprieten zwart, gewoonlijk de

laatste leedjes roodbruinachtig. Bij het J de middelste sterniten gedeeltelijk-, de sprieten,

behalve de eerste leedjes, roodgeefachtig. Lengte 11— 13 mm. Verbreid, vooral in dihiviale

streken, op S p i r a e a ii 1 i p e n d u 1 a , U m b e 1 1 i l'e r c n , A c h i 1 1 e a 111 i 1 1 e f o 1 i u ni , R n b 11 s

enz., doch over het algemeen zeldzaam; Mei

—

Juli 14. attenuata L.

14 Alle sprieileedjes eeiikleiirig, hetzij zwart olgeel, bij revestita bet eerste lid geheel ol"

slechts aan de onderzijde-, of wel de eerste drie tot vijf leedjes geheel of grootendeels

geelrood (Sub-gen. Steniira Kust.) 13

Alle sprietleedjes aan de basis geel, of half geel en half zwart 2). De zijden van het halsschild

nabij het midden hoekig uitstekende. Bij het g de nchterschenen op den binnenkant met twee

groote, wijd uiteenstaande tanden, waartusschen ecnige kleine, bultige tandjes; het inetaster-

iiuin inct twee hoog opgerichte langsverhevenheden, waartusschcn eene iniddeiigroef (Sub-gen.

Strangalia Serv.). Zwart, lijn grauw behaard; de pooten, behalve het meer of minder uitge-

breide uiteinde der achterdijen en dat van alle schenen, alsmede meer of minder de tarseii, geel.

Dekscliilden geel, het iiitciude en drie dwarsbanden zwart; meestal in plaats van de middelste

band eene groote middcnvlek aan den zijrand, en in plaats van de voorste band gewoonlijk

eene gemeenschappelijke naadvlek en een of twee vlekken aan de zijden Qc.xtcriicpiiiictuta

Muls.); zelden ontbreekt de voorste dwarsband geheel. Het 5 met aan de basis meer of

minder uitgebreid geel achterlijf. Lengte 12— 17 mm. Op bloeiende heesters en braamstruiken,

op open plaatsen in bosschen, ook op U m be 1 li fere n , Spiraea's, Cornus en allerlei

1) \:m ,Wu- soort zilii ook .•«.m|,laivii U-Uni. 1h| wil,. lo.| Miol.ioii dn- ,l,.k~,liil.lrn li.liU.i- ..f donk.-njrr roodl.nuii is In

dfii Caiirasiis koii'il t'Mi.' \ar, oc /(;<((«'(( l''ausl v.ior. loj «i.|k.. d.- d''ksrl.ildi.|i l.riiiii;;fi'l /ijii , nit't zwartailili-^.. laiidi-ii .mi

i.-t,s doiikorc hasis.

2) Ik viiiB bi] Caul,r.-ls (l'vivio-.-iMi) .•.•ii iiiar,n..njk .-v.niiilaai- iii.-l f.-limd zwaili' s|.ii.-I.Mi en aclil.-i-|.oot.'ii {li,.|ial\.' il.- I.asis

d.T a.lit.T.iij.-n) (var. fM./i-.'...rj(.v Sli.-rl i
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andere bloemen; Mei tcit Sept. De larve Iccl't in huomstronken , o.a. van licrUen. Niet zeld-

zaam in de grensprovinciën , ook bij Zierikzee.

(arniata Herbst, ^ calcarata 1"., J subspinosa F.) 8. maculata Poda.

15 Het eerste lid der acliiertarscn op de onderzijde niet rwcc rijen borstelliaren, door cenc gladde

streej) gcsclieidcn. Pooien geheel geelrood, of' slechts het nitcinde der middel- en achter-

schenen en de tarseu geheel ol' gedeeltelijk zwart. Sprieten zwart, het eerste lid geheel of

slechts aan de onderzijde-, ol' wel de eerste drie tot vijl" Icedjes geheel ol' grootendeels

geelrood. Lichtrood; het nieso- en fnetasterninn, soms de eerste twee sterniten, het schildje

en de deUschilden zwart; veelal de epipleurcn der dekschilden aan de basis rood; bij ab. c.

nibra Fonrc. (f'crrugi/iea Muls.) zijn de dekschilden geheel geelrood; zelden breidt zich de

zwarte kleur meer of iniuiler over het halsschild uit (ab. c* dhcicollis Scriba). Ook zijn

overgangsvormen met gedeeltelijk zwanbruine dekschilden bekend. Halsschild brceder dan

lang, de zijden vóór het midden stomphoekig verbreed. De slapen vrij sterk ontwikkeld.

Bovenzijde tamelijk fijn en niet zeer dicht bestippeld. Lengte loj— 15 mm. Op iepen,

eiken, kcrsenboomen en paardenkastanjes, waarin de larve leeft; in parken en tuinen; ook
op Umb e 1 1 i fe re n , Mei—Juni. Zeer zeldzaam; Arnliem, Velp, Zeist, Doetinchem, Neder-

Asselt, Breda, Roermond, 'Venlo en omstreken van Maastricht. In België bij Dufl'el en meer-

malen in de omstreken van Brussel (villica F.) lo. revestita L.

Het eerste lid der acluertarsen op de onderzijde zonder gladde langsstreep 16

16 Voorraud van het halsschild, dour ecnc diepe insnoering, steelvorniig afgescheiden .... 17

Voorrand van het halsschild zonder die|)e insnoering, niet stecivormig afgescheiden .... 19

17 Dekschilden, evenals het overige lichaam, zwart. Keel dwarsrimpelig, niet bestippeld. Fijn, grauw
behaard, de beharing op de onderzijde dichter en zijdeglanzig. Halsschild iets langer dan breed,

grof en zeer dicht bestippeld, voor de basis breed ingedrukt. Dekscliilden rimpelig bestippeld.

Bij het $ de achterschenen op de binnenzijde met eene gebogen langskiel. Lengte 10— 14 mm.
In vochtige bosschen op open plekken; verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam op
allerlei bloeiende planten, als: U m be 1 1 i fe ren, Valcriana, Sorbus enz.

(melanaria Herbst, atra Laich.) 9. aethiops Poda.

Dekschilden zwart, met gele dwarsbaiiden. Keel bestippeld. Dekschilden bij bet ^ sterk ver-

smald, bij bet $ tamelijk breed 18

18 Halsschild aan voor- en achterrand met een dichten, goudgelen haarzoom; iets brecderdan
lang. Pooten bij het ,?, behalve een groot deel der middel- en achterdijenen meer ofniinder

de acluertarsen of ook nog de basis der voordijen, donkerrood; bij het J de pooten, behalve

de dijbasis, roodgeel. Zwart; de dekschilden met vier gele of geelroode, eenigszins scheeve,

aan den naad onderbroken, dwarsbanden. Sprieten bij het f zwart, slechts het 2e lid aan de

basis een weinig rood; bij het 2 geheel geel of roodgeel. Sterniten aan het uiteinde goudgeel

gezoomd. Veelal is de voorste zwarte dwarsband der dekschilden roodhruinacluig en daardoor

minder scherp van den voorsten gelen dwarsband gescheiden. Lengte 14-18 mm. Op oude
boomstronken en op bloeiende vlier. De larve ontwikkelt zich nit oude stronken van benken,

wilgen en elzen; Juni tot Aug. Niet inlandsch. In de Rijnprov. en in Westfalen.

(a u r n I e n t a F.)

Halsschild zonder zoom van goudgele baren, doch gelijkmatig grauw of geelgrauw behaard;

zoo lang als breed. Pooten geheel zwart, bij het J soms de basis der voorschenen brninacbtig-

geel. Sprieten bij het $ geheel zwart, bij be: J met brningeelachtig uiteinde. Zwart.

Dekschilden geel, de basis, drie uitgezakte dwarsbanden, de naad en bet uiteinde zwart;

bij ab. c. internipta Heyd. (bij Zut|)hen) is de voorste zwarte dwarsband in vlekjes opge-

lost. Lengte 12— 18 mm. In vochtige bosschen, vooral langs slooten, op bloeiende Umbel-
liferen, Rnbus, Saiiibucus, ook op stronken en op dood hout van wilgen, popu-

lieren, berken en elzen, waarin de larve zich ontwikkelt; soms O]) Chrysanthemum
I e n ca n t h e ni u m. Op vele plaaten vrij gemeen 7. quadrifasciata L.

19 Achterlijf, evenals de rest van het lichaam (behalve de dekschilden), zwart; grauw behaard. Kop en

halsschild zeer grof en dicht, bijna ineenvloeicnd, bestippeld; tainelijk dof. Dekschilden

bij het ^ roodacluig-geelbruiu , meer of minder de lijne naad- en zijrand, benevens bet

uiteinde zwartathtig; bij het S steenrood, het uiteinde en een naar voren versmalde, breede

naadband zwart. Lengte 65— 10 mm. Gemeen in de heidestreken; op allerlei bloemen, op
bloeiende U m b e 1 1 i fe re n , Achillea, Ch ry sa n t he m u nj, Rnbus enz.

; Jtnii — Sept.

Volgens Mulsant zou de larve in eiken leven .... (S similis Herbst) ii. melanura L.

Achterlijf nagenoeg geheel of gedeeltelijk rood 20

20 Deksciülden steenrood, de naadrand zeer smal, zwartachtig gezoomd; bij het g het uiteinde

meer of minder zwart; bij het J het uiteinde breed- en een daarmede samenhangende,
gemeenschappelijke dwarsband achter het midden zwart, soms is deze dwarsband tot een

klein vlekje op elk der dekschilden gereduceerd; de micidelste drie sterniten en soms een
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gcciccltc van liet Inatstc rood; overigens is liet liclinam zwart. De slapen lUiiilclijk, ilcich

zeer kort. Deze soort licrinncrt overigens zeer (vooral liet <?) aan nielaiinra, kup en

lialsscliiUl zijn eclitcr (ijner en niet zeer dicht bcstippeld. Lengte 6J -9e inm. Op allerlei

lilociende planten, vooral op U inbe 1 1 i 1'e re 11 en C li rysan t li eni n ni. Niet zeldzaam in

de omstreken van Maastrielit en Vcnlo, zij zon ook in Gelderland gevangen zijn.

(crnciata Oliv. ) 12. bifasciata Miill.

Dckscliilden, evenals de rest van liet licliaain, zwart, glanzig; fijn en spaarzaam, de onderzijde

dichter granw behaard; bij het J het achterlijr, behalve liet uiteinde van liet laatste sternict,

bij het (? slechts de aclitcrhelft rood. Kop achter de oogen meer geleidelijk versmald, niet

weinig aangednidc slapen, llalsschild langer dan breed, naar voren sterk versmald, lïij liet

$ het metastcrnuin met twee hoog ojigerichte langs-verhcvcnheden , door cenc middcngroel

gescheiden. Lengte 7— y mm. Op allerlei bloeiende planten, vooral op R n b ns en Unibelli-

feren. Mei—Juli. Verbreid in de diluviale streken, doch over het algemeen zeldzaam;

vrij gemeen bij Venlo 'S- mgra L.

40. Necydalis L.

(Molorcli ns F.)

Sprieten draadvortnig , vrij kort en krachtig, zoo lang als het halve lichaam of

slechts weinig langer, ii-ledig; het 2e lid zeer klein, het 4e lid veel korter dan het

T,e en <^e. Kop van achteren sterk ingesnoerd , niet zeer sterk uitstekende, korte slapen

en korten hals. Halsschild iets langer dan breed. Dekschilden zeer verkort, ongeveer

zoo lang als te zatnen breed, den metathorax niet overschrijdend , elk aan het uiteinde

afgerond ; het aan de basis sterk versmalde achterlijf en het grootste gedeelte van de,

niet onder de dekschilden te bergen, vleugels, onbedekt. Metasternum groot, kogel-

vormig opgeblazen. Dijen naar het uiteinde knotsvormig verdikt. Bij het ? de sprieten

geheel roodgeel, bij het S zwart of bruin , aan de basis roodgeel. Bij het S het ^ stemlet

meer of minder diep uitgehold of ingedrukt — De soorten van dit genus herinneren in

habitus en kleur aan houtivespen (Sire.v) of groote , roodgele Iehneumoni de n.

Zij vliegen op stille., war7ne a-iwiden. De larven leven in het hout van verschillende

loofboomen. — Over de ontwikkeling van N. major bericht Noivicki, over de levensivijze

en ontwikkeling van ulmi Chobaut.

Van de 2 Europeesche soorten komen i in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

Halsschild iets langer dan breed; slechts aan de zijden, zoo ook het stenuim, spaarzaam goud-

geel, zijdeglanzig behaard. De zijbnitjes van het halsschild staan iets achter het midden. Zwart,

de tasters, de gelieele sprieten liij het % (bij het $ van af het 5e lid zwart of bruin), als-

mede de pootei; (behalve een brecde, zwarte ring aan het uiteinde der aciiterdijcn) roodgeel.

Dekschilden geheel gcelrood, zeldzamer aan het uiteinde met cene iets donkerder vlek;

slechts aan den binnen-tophoek iets goudgeel zijdeglanzig. Acbtcrschenen nagenoeg niet ge-

kromd. De eerste twee sterniten bij bet gemiddeld kleinere, slankere $ geheel-, liet 3e

slechts aan de basis roodaclitig-geelbruin; bij liet % liet aciiterlijl', op de basis van het ie

en de zijden van bet ic en 2e stcrniet na, zwart. Pygidiiiin bij het $ van achteren weinig

gewcll'd, het laatste stcrniet slechts aan het uiteinde ingedridu. Lichaam slanker dan bij

ulmi, met dunnere sprieten. Lengte bij liet $ 20-25 mm, bij het J 22—32 mm. De

larve leeft in oude boomen als: Pirus, Prunus, Salix, Alnus, Popnlus, Tilia,

Aesculus enz. Zij vliegt 's avonds en naar liet schijnt ook wel in den zonneschijn rond;

Juni, luli. Verbreid door het gchecle land, doch overal zeer zeldzaam.

(abbreviata F., populi Büttncr, ichneumonea de G., salicis Muls.) 1. major L.

Halsschild een weinig korter dan bij major, de geheele voor- en achterrand alsook de zijden,

zoo ook het sternuni en een groot gedeelte der dekschilden dicht goudgeel, zijdeglanzig

behaard. De zijbultjes van het halsschild staan iets vóór het midden. Zwart, de tasters, de

geheele sprieten bij liet $ (bij liet $ zwart, slechts de eerste vier leedjes en de basis van

het 5e roodgeel) alsmede de pooten roodgeel; het uiteinde der acbtcrschenen en een breede

ring aan het uiteinde der achterdijen zwart; ook ecne ringvormige vlek nabij het lutcindc

der middeldijen zwartacbtig. Dekschilden roodbruin, aan bet uiteinde zwart gerand. Achter-

schenen in "beide seksen iets gekromd. Bij het doorgaans kleinere $ het 2e en 3e stcrniet

geheel-, het eerste aan den achterrand en aan de zijden-, bij het 5 Je aciiterranden der
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eerste twee sterniten breed-, die der volgende stcrniten smal roodaclitig-geelbruin. Pygidium

l)ij het g van aclucrcn ccnigszins kogelvormig gewelfd, liet laatste stemlet nagenoeg over

de gelieele lengte breed en dic|) uiigeliold. Lengte 22--30 mm. In bosschen, lanen en parken;

op ondc iepen, bcnUen en wellicbt ook eiken, waarin de larve zich ontwikkelt; Juli; ook

op Cbaeropliy 1 lu m teninliim. Niet inlandseli. In Westlalcn bij Minister, in Noord-

Frankrijk bij Rijsscl . . . (Panzcri Harold, major Mids., abbreviata Panz.) (n 1 m i Clievr.)

IV. Tribus C E R A M 1! V c I N I.

11. Caeuoptera Thoms.

(H c 1 i o m a n e s Ncwm.)

Sprieten borstelvormig , w-ledig (bij het 3 van C. minor \2-ledig); bij het $ veei

langer dan-, bij het j nagenoeg zoo lang als het lichaam ; het 3f en 4e lid evenals de

volgende leedjes lang en dun. Kaaktasters weinig langer dan de liptasters. Oogen zeer

diep uitgerand. Halsschild aan tveerszijden met een zivak aangeduiden bult. Dekschilden

zeer verkort , weinig langer dan te zanten breed. Het achterlijf voor een groot deel

onbedekt. De achtervlei/gels ?net geheel onder de dekschilden verborgen. Dijen sterk

knotsvormig verdikt, met lang steelvormig basaalgedeelte; de achterdijen het uiteinde

van het achterlijf bereikend. — De soorten van dit genus vertoonen, door hare verkorte

dekschilden en knotsvormigc dijen, eenige gelijkenis met Necydalis; toch behooren

beide genera tot tivee verschillende tribus. Het zijn slanke , teedere kevers , welke zich

uit doode takken van Coniferen, Pomaceeën en Rosaceeë.n ontwikkelen ; de

kevers zitten gaarne op bloeiende heesters en Um b e lltfe r e n. — De larve van C. m in o r

is door Schiödte, de larve en pop van umbellatarum zijn door Perris beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Sprieten bij het g 12-, bij het J ii-lcdig; liet 3e tot 6e lid zeer lang, nagenoeg aan elkaar

gelijk. Dekschilden elk met een klein, schuin, witaclitig, verheven streepje (Sub-gen.

Caenoptera i. sp.). Zwart, behaard; de sprieten, de pooten, behalve iict donkere knots-

vormigc gedeelte der dijen, benevens de dekschilden roodbruin. Halsschild bijna tweemaal

zoo lang als aan de basis breed, zeer dicht bestippeld en met eenige gladde langsverheven-

heden, aan weerszijden in het midden met een meer of minder duidelijk bultje. Schildje

wit viltig. Dekschilden duidelijk langer dan het halsschild; vrij diep, doch zeer verspreid

bestippeld; aan het uiteinde veelal Iets donkerder. Lengte 6 — 11 mm. Op de takken van

Coniferen, waarin de larve zich ontwikkelt; ook op bloeiende Umbelliferen en

Spiraca's; Mei— Atig. Zeldzaam; Rijswijk, Voorschoten, LIsse, Amsterdam, Nijmegen,

Velp, Delden en Doetinchem. In België bij Brussel, Antwerpen en Visé; in de Rijn|irov. bij

Aken (dimidiata F.) i. minor L.

Sprieten in beide seksen ii-Iedig; het 3e tot 4e lid vrij kort, het 5e en 6e zeer lang, het

4e bijna de hcll't korter dan het 5e. Dekschilden zonder witaclitig streepje (Sub-gen. Con-
chopterus Fairm., L in om lus Muls.). Zwart of donkerbruin, de sprieten en pooten

donker roodbruin; de dekschilden lichter of donkerder roodbruin, over het midden okergeel.

Halsschild korter dan bij minor, tusschen de drie gladde langsbuilen dicht, zeer grof en

diep bestippeld. Lengte 5^— 8 mm. Op bloeiende Spiraea's, Cornus sanguinea, rhabarber

en meidoorn; ook op doode takken van Rubus en Pyrus, waarin de larve leelt; Juni

—

Juli. Doetinchem en Houthem (Limburg). In België bij Hasselt, Dave, Ridderborn , Visé

èn Dicst; in de Rijnprov. bij Aken, Crefcld, Düsseldorf en in Westfalen.

(minima Scop.) 1. umbellatarum Schreber.

12. Steuopterus Stephens.

Sprieten draadvormig, korter dan het lichaam; het tweede lid zeer klein. Kop, met

de sterk uitgerande oogen, slechts weinig smaller dan het halsschild. Halsschild zoo

breed als lang of breedcr , in het midden van den zijrand met een stompen bult en met

eenige bultige verhevenheden op de schijf. Dekschilden aan de basis iets breeder dan
het halsschild , met sterk uitsteketide schouders , naar het uiteinde sterk ','ersmald , aan
den naad divergeereiid, elk afzonderlijk aan het uiteinde afgerond en met ccne zeer
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duidelijke laiii^srib op de aclitcrhelft. De voorste coxaalholicn zetten zich naar buiten

in ccne scherp-driehoekige inkeping voort ^ waardoor de trochantinen zichtbaar zijn.

Dijen aan het uiteinde knotsvorniig verdikt, die der lange acJtterpooien lui uiteinde der

dekschilden bereikend of overschrijdend. Tarsklauwen geivoon.

Van de 4 Europcesche soorten komt i in Nederland voor.

Ilalsscliiki nitt 3 gl;idi1c builen, van welke eeiie voor lie basis. Hec eerste sprietlid, gcwoonlijU

ooi; bet tweede, benevens in den regel het uiteinde der volgende 4 ol' 5 Iccdjes, zoo ook
liet knotsvormigc uiteinde der voor- en niiddelpooten en meestal ook liet uiteinde der

acluerdijen zwart. Lichaam zwart, een in bet midden onderbroken dwarsband aan voor- en

acliterrand van bet balsschild, het sebildje, de zijden van het mcsosiernum, bet inteindc

der episternen van den mctathorax en eene zijvlck aan den acbtcrrand der stcrniten dicht

goudgeel of zilverglanzig behaard. Dekschilden roudaebtig-geelbruin , aan de basis en aan den

uitersten top zwart. Lengte y— 13 min. Op allerlei bloeiende planten, als: Achillca,
Cbry san tb em uiii Ic u ca n t hem urn enz. De larve, welke door Perris beschreven is,

leeft in dood bont van allerlei boomen. Zeer verbreid in de grcnsprovincicn en Utrecht,

doch over bet algemeen vrij zeldzaam; niet zeldzaam bij Vlissingen i. rufus L.

Callimus Muls.

Sprieten draadvorniig, iets korter dan het lichaam, in eene zeer diepe uitranding

der uitpuilende , niervormige oogen ingeplant ; het tweede lid zeer klein, het y korter

dan het 4e. Halsschild zoo lang als breed, aan weerszijden op de schijf tnei eene groote,

gladde buil en met een kleinen bult in het midden van den zijrand. i}ekschilden meer
dan dubbel zoo lang als aan de schouders breed , naar het uiteinde weinig of niet ver-

smald ; de zijrand nabij het inidden flauw uitgesneden , zonder langsrib of slechts met
eene zeer flauwe aanduiding er van. Voorco.xae door eene smalle lijst gescheiden. Meso-

sternum breed. Laatste stemlet aan het uiteinde uitgerand. Achterlijf bij het % met
zeer lang eerste, en van achteren uitgerand en dicht goudgeel bewimperd t7tieede stcrniet.

Voor- en middeldijen aan het uiteinde sterk-, de achterdijen slechts weinig knotsvormig

verdikt. De trochantinen der voorco.xae ziclitbaar.

Van de 4 Europeesehe soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Metaalglanzig zwartacbtig-blanwgroen; lang, afstaande, grauw behaard. Ko]i en balsschild dicht

bestippeld; de bultige verhevenbedcn op bet balsschild glad, glanzig. Dekschilden grof, doch
niet zeer dicht bestippeld; blauw of blauwgroen, zeer ^paarzaaln behaard. Lengte 8—8J mm.
In bosschen op eiken; April, Mei. Niet iulandsch. In de Rijnprov. bij Crefcld, ook in

Westfalen (cyaneus F.) (angulatus Schrank)

13. Obrium Latreille.

Sprieten slank, borstelvormig , bij het $ iets langer dan het lichaam, het ze lid

zeer klein. Kop, met de vrij sterk uitpuilende
, grof gefacetteerde oogen, nagenoeg zoo

breed als het halsschild. Jichterlijf bij het % met zeer lang eerste, en van achteren

uitgerand en dicht geel bewimperd tweede stemlet. Episternen van den mctathora.x

onbehaard, door eene zeer diepe langsgroef gespleten I\aaktasters zeer kort ; het eindlid

langwerpig ovaal, aan het uiteinde afgeknot. Dekschilden 2k maal zoo lang als te zamen
breed, naar het uiteinde iets verbreed. Poolen, slank, de dijen aan de basis dun, aan
het uiteinde vrij sterk knotsvormig verdikt. De voorste co.xaalholten zetten zich naar
buiten slechts in een naad voort , de trochantinen der eciiigszins kegelvormig uitpuilende

voorco.xae niet zichtbaar. Tarsklauwen gewoon.
Van de 3 Europeesehe soorten komen 2 in Nederlainl voor.

Het eerste sprietlid met lange, afstaande beharing. Ilalsscbild zeer weinig en slechts hier en

daar bestippeld. Het mesostermnu tusscben de niiddelcoxae tamelijk smal en aan bet uiteinde

afgeknot. Roodachtig-gcelbruin, bebaard; de sprieten (behalve bet uiteinde) en de pootcn meer
of minder zwartbruin. Dekschilden vrij sterk bestippeld; iets lichter, eenigszins oranjekleurig.

Lengte 7—9e mm. De larve vooral in bet bout van bindwilgen en I' o p u 1 u s tremnla,
doch ook in eikenhout. De kever op bloeiende Crataegns, zij vliegt 's avonds rond;
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Mei— Aiig.; (lok dikwcrl' in luiizcii en .stadstuinen. lliLshiitcnd in Limburg (Vcnlo, Roermond
en Maa.strielit) gevangen. In lielgic bij Riddcrbnrii , Lnili, Spa en in de prov. Brabant; in

de Rijnprov. bij Aken en Dlisscldorr i. cantharinum I,

Het eerste sprietiid niet meer neerliggende beharing. Ualsseliild, vooral up de vinirlielft, vrij

dicht bestippeld. Het niesostcrnum tussehcii de middclcoxae zeer smal en toegespitst. Rood-
aclitig-gecllirnin, doorgaans donkerder dan cantharinum, behaard; de dckscliildcn meer
geelbrnin, de pooten geelachtig. Lengte 4J— 6.\ mm. In bosschen en parken, 0]i dennen en

sparren, ook op U m b e 1 1 i fe ren, vooral op Anthrisciis sylvestris; einde Mei

—

Juli.

De larve lecl't vermoedelijk in Coniferen. Uitsluitend bij Nijmegen gevangen. In licigië

bij Ixelles, Vilvoorden en Watermael, in de Rijn|irov. l)ij Diisseldorl'; ook in Westl'alen.

b)runneum

14. Leptidea Muls.

Sprieten ccnigszins draaihormig, naar hef uiteinde niet dunner 'wordend ; het 30'

en 4e lid kort, cl/i nauwelijks half zoo lang als het ^e. Tasters ongelijk ; de liptasters

dun, met een eivormig, toegespitst cindlid; de kaaktasters driemaal zoo lang, krachtig

ontzvikkeld , met een cylindcrvormig, aan het uiteinde a/geknot cindlid. Oogen niet uit-

gerand. Halsschild langer dan breed, zonder zijbultje; de schijf met twee zwakke , bij

het S duidelijke langshuilen. Dckschildcn zeer verkort, elk aan het uiteinde afzonderlijk
afgerond en ccnigszins divergecrend , een deel der vleugels en het achterlijf voor een

groot deel onbedekt latend. Dijen geleidelijk knotsvormig verdikt ; met kort, steelvormig

basaalgedeelte. Achterlijf bij het % met zeer lang eerste, en van achteren uitgerand en

dicht geel bewimperd tivcede sternict.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Het $ geheel bruin, slechts de pooten en de eerste sprietleedjes iets lichter; bet ? bruin, bet

halsschild (vooral naar achteren), de dijen en veelal ook de kop roodgeel. Halsschild met
enkele, verspreid staande stijijiels. Dekschilden fijn, verspreid bestippeld; bij het ^ tot

aan het midden, bij het 5 tot over het midden van het acliterlijl'reikend. Lengte 35— 55 mm.
In kelders en in niandenmakcrijen , meest in aantal, ]nni; de larve Icel't in brandhout en in

de niet ontscliorste takken van teenvvilgen (Salix virainalis, pnrpiirea en alba). Larve
en pop zijn door Psrris beschreven. Alleen bij den Haag en Middelburg gevangen. In lielgie

o. a. gemeen in Schaerbeek i. brevipennis Mids.

15. Oracilia Serv.

Sprieten borstelvormig , even lang als of langer dan het lichaam; het tu'cede lid

zeer klein, het 5e iets langer dan het 46'. Kop nagenoeg zoo breed als het halsschild

van voren. Kaaktasters drie/naai zoo lang als de liptasters , het eindlid iets vergroot en

scheef afgeknot. Oogen bijna volkomen in twee deelen verdeeld , nog slechts door eene

uiterst smalle verbinding achter de sprieten samenhangend. Halsschild langer dan breed,

aan de basis duidelijk ingesnoerd , aan de zijden zonder doorn of bult. Dekschilden
vlak gedrukt, slechts weinig breeder dan het halsschild , meer dan ticeemaal zoo lang
als breed. Prosternum vóór de voorco.\ae lang. Dijen knotsvormig verdikt. Tarsklauwen
met een stomp basaaltandje.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam smal, licluer ol' donkerder bruin, dof, lijn grauw beliaard, uiterst lijn en dicht

bestippeld; de dekschilden, vooral op de voorhelft, bovendien met krachtiger, meer ver-

spreide, bestippeling. Dekschilden boveno|i vlak gedrid;t. Sommige exemplaren zijn meer
roodbruiuaciitig, met zwartbruine dekschilden. Lengte 3J— 6'. mm. Zeer gemeen en schadelijk;

vooral in kelders en op zolders, in groot aantal bijeen, in omle tecnen tnanden en hoepels

van tonnen. De larve leeft ook in droge takken van verschillende katjesdragcndc hoornen
(vooral Sal ici n eeë n), van Rtibus, Crataegus, Rosa, Evonymns europaeus
enz.; Mei-|idi. De larve is door &"/.7h;7/, 5c.'/ióV/rir en /'eTj'f.f, de pop door /'<vt/.v beschreven.

(pygmaea F., vini l'anz.
, inisilla F.) i. minuta F,

Hesperophanes Mulsant.

Dit genus is naverwant aan C r ioc cp h a lu s. Sprieten borstelvormig, in eene diepe

uitranding der oogen ingeplant ; bij het S veelal zoo lang als hel lichaam , bij het J
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langer dan hel halve licliaam ; hel cersle lid Jen aehlerrand van het oog overschrijdend,

het 2e minslens driemaal korter dan het \c. Halsschild brceder dan lang, aan de zijden

afgerond, eenigszins gewelfd; zonder indrukken, meestalmei drie kale, bultige verhevenheden.

Schildje drie- of bijna vierhoekig. Dekschilden slechts weinig breeder dan het halsschild,

meer dan tweemaal zoo latig als te zamen breed, de naadhock stomp of afgerond.

Mesosternale voortzetting van achteren aan het uiteinde uitgerand. Dijen meestal in het

midden eenigszins, zelden aan het uiteinde duidelijk knotsvormig verdikt.

De soorten van dit genus komen tegen den avond te voorschijn en vliegen dan rond.

De larven leven in droog hout van loofboomen. — De larve van H. cinereus is door

Mulsant , de pof door Perris beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten is eene in België waargenomen.

LiL-lucr of donkerder roudhriiin, soms meer bniiiiacluig. Dekschilden ongelijkmatig, wolkig,

grijs gevlekt; van terzijde gezien, zonder opgericlitc haren. Dijen sleclits in liet midden

eenigszins verdikt. Lengte 15—22 mm. Op eiken en populieren; ook in huizen, waar zij

zich ontwikkelt uit timmerhout, meubels en balken. In Zuid-Eurofia soms schadelijk. Niet

inlandsch. In België bij Brussel en Mons iMathieu')., waarschijnlijk uit ingevoerd hout.

(cine reus Villcrs)

l(j. Criocephalus Mulsant.

Sprieten borstelvormig , naar het uiteinde in 't oog vallend dunner wordend ; bij

het ï zoo lang als, bij het S iets langer dan het halve lichaam; het y lid ruim tivee-

maal zoo lang als het 2e. Oogen breed en slechts flauw uitgerand , zeer grof gefacet-

teerd. Kaakiasters duidelijk langer dan de liptasters. Halsschild breeder dan lang,

eenigszins vlak gedrukt aan de zijden sterk afgerond-verbrced , met ondiepe indrukken.

Dekschilden slechts 7c<einig breeder dan het halsschild, 07igeveer driemaal zoo lang als

te zamen breed. Mesosternum tussehen de middelco.xae van achteren uitgerand. Vooreo.xae

dicht aancenstaande , de trochantinen duidelijk zichtbaar. Dijen niet knotsvormig , in

het midden het dikst. Bij het <? de eerste sprietleedjes dik en wollig behaard ; het

56- stemlet aan het uiteinde eenigszins afgeknot Bij het 5 het achterlijf eenigszins

toegespitst, gewoonlijk met uitstekenden oviduct

De soorten van dit genus komen 's avonds te voorschijn ,• zij leven in stronken en

stammen van dennen ; ook soms in huizen. — De larve en pop van C. rusticus zijn

door Perris en Schiüdte beschreven.

De 2 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Het derde lid der achtertarsen tot aan de basis in twee lobben gedeeld. Oogen in den regel

met enkele afstaande haartjes bezet. Lichter ol'donkerder bruin ;
zeer lijn en dicht, neerliggend

behaard. Kop en halsschild zeer dicht rimpelig bestippcid. Halsschild met eene algekorte,

gladde, iets verdiepte middellijn en aan weerszijden met een gebogen iangsindrid;. Dekschilden

tussehen de vrij grove, verspreide stippels, uiterst lijn korrelig gechagrineerd; met twee of

drie, meer of minder duidelijke, verheven langslijiien en met s|nts uitgetrokken naadhoeken.

Lengte 13—25 mm. In oude of gevelde Coniferen-stammen, vooral van Pi n u_s. De larve

leeft achter de schors en in het spint. Het volkomen insect komt in Juni of Juli uit. Ook

in woningen, waar zij zich uit houtwerk ontwikkelt. Verbreid en niet zeldzaam in de gre-ns-

provincien, zeldzaam in de provinciën N.- en Z.-!lolland \. rusticus L.

Het derde lid der achtertarsen slechts tot aan het midden twcelobbig. Oogen volkomen onbe-

haard. Doorgaans donkerder gekleurd, veelal zwartachtig. Deze soort gelijkt overigens op

rusticus, \loch is meer gewelfd; op de dekschilden zijn de verspreide stippels minder

duidelijk of ontbreken geheel. Lengte 14—25 unn. Levenswijze als bij rusticus. Verbreid

door liet geheele land, doch zeldzamer. In België bij Pery-Beaufays.

(epibata Schiödte) 2. ferus Kr.

17. Aseimim Esclisch.

Sprieten borstelvormig , nauwelijks zoo lang als het halve lichaam ; het ie lid

slechts weinig langer dan het tweede. Oogen smal en duidelijk uitgerand, tamelijk

fljn gefacetteerd. Lichaam eenigszins gewelfd. Halsschild breeder dan lang, aan de
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zijden sterk afi^erond-verbreed. Dckseliilden weini;^' meer dan /weeinair/ zee lang; als te

zanien breed. Mcsosternuin van achteren met gewoon spits uiteinde. De trochantincn der

voorcoxae duidelijk zichtbaar. Dijen van af de basis j^eleidelijk of namnelijks verdikt.

Van de 2 Èuropccsche soorten komt i in Nederland voor.

Pckzwart, dol', bcliaani; cie dcUsiIiiUIcn bij ab. c. ai^rcste F. ('/''" /"'o"'" '''inel.) gcclacbtig-bniin.

Kop CU halsscbild uiicrst dicbt rimpelig bcstipiield; met zeer korte, opstaande beliaring. Hals-

scbild iets aciucr bet midden liet breedst ; met ecnc, iets verdiepte, middcllijn en veelal aan weers-

zijden met een ondiepen indruk. Dckscliilden, bier en daar door duarsrinipels, eenigszins

kreidiclig; idterst lijn en dicbt bestippcid; inet twee tot vier, zwak verbeven, langsstrc]ien.

Bij bet $ bet 5e stcrniet verbreed en aan den top breed afgerond, bij bet 2 meer vooriiii-

stckend. De mannetjes zijn soms bijzonder klein. Lengte 8— 17 mm. De larve leeft in

Coniferen-bout. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam. De larve is door C//»rf^^f

en Schiödle, de pop door Perris en SchiödU besebreven . . i. striatum L.

18. Tetropium Kirby.

Dii ,!;-en!/s is naver^vant aan Asemum. Sfrieten borstelvormig
.,
zoo lang als het

halve lichaam ; het 2e lid iets langer dan de helft van het derde. Oogen bijna volkomen

in twee deelen gedeeld. Liptasters iets la?tger dan de kaaktasters. Dekschilden breeder

dan het halsschild, met vrij sterk uitpuilende schouders, naar achteren iets versmald, bovenop

vlak gewelfd. Pro- en ?nesosternum van achteren toegespitst. Voorco.xae dicht aaneen

staande. Dijen naar het uiteinde knotsvormig verdikt, iets vóór het >nidden het dikst.

De larve en pop van T. luridum zijn door Ratzeburg en Schiödte; de larve van

fuscum door Schiödte alsook {met de pop) door Judeich beschreven.

De 2 Europecsche soorten komen ook in Nederland voor.

Halsscbild glanzig, over bet midden lijn en verspreid bcstipjield, aan de zijden lijn en dicbt

korrelig. Dckscbilden met twee, nauwelijks merkbare, verbeven langslijnen. Zwart, lijn

grauw bebaard; de sprieten zwart, of gedeeltelijk of gebeel roodbruin; de ])Outen zwart,

roodbruin of rood, of alleen de dijen rood; de dekscbilden geelbruin of roodacluig-geelbruin.

Exemplaren met zwarte dekscbilden en pooten vormen ab.c. *aulicum F. (Roiisfor: in Ikigië),

of met roode dijen of gebeel roodc pouten zh.c. J'ulcratiim F. Lengte 9}- 16 mm. Op geveld

dennenbout en liontstapels. Arnbem en Amsterdam. De ah.c.fulcratum bij Groningen. In

België bij Boitsl'ort, Maeseyck en Meclielen; ook in Westfalen (castaneum L.) i. luridum L.

Halsscbild dof, over bet midden dicbt rimpelig bestippcid, aan de zijden zeer lijn en dicbt

korrelig. De verheven langslijnen op de dekscbilden iets duidelijker. Deze soort is overigens

zeer verwant aan luridum; bet halsscbild is langer en aan de zijden minder sterk afgerond,

met breedere middcngroef; de wangen zijn iets korter, de sprieten slanker. Zwart, lijn

grauw bebaard, de sprieten even veranderlijk in kleur als bij luridum; de pooten geel-

bruin, meestal de dijen donkerder of zwartacbtig; de dekscbilden geelbruin, op bet voorste

derde gedeelte dichter- en tdterst kort, geelgrauw bebaard; halsscbild in den regel aanvoer-

en achterrand, alsook aan den zijrand roestrood. Bij ab. c. /rMVf Panz. zijn ook de dekschilden

zwart. Lengte 10— 13 mm. Als de vorige. Arnlieni, Velp en Doetinchem. In Zierikzee uit

een Nenreuberger speelgoeddoos (arvense Panz.) 2. fuscum L.

19. Callidium Fabr.

Sprieten draad- of borstclvormig , korter dan-, soms langer dan het lichaam ; het

2,e lid tivec- tot meer dan driemaal zoo lang als het 2e. Oogen sterk uitgerand,

soms , op eene uiterst fijne verbinding na , bijna volkomen gedeeld. Kaak- en liptasters

even lang, of de kaaktasters iets langer. Halsschild zoo lang als breed, of breeder dan
lang ; met of zonder gladde, bultige verhevenheden. Dekschilden tamelijk vlak. Het pro-

sternum eindigt tusschen de aanecnstaande voorco.xae , of versmalt zich tot eene dunne

,

loodrecht staande, plaat. Mesosternum naar achteren tusschen de middelcoxae hoekig of
afgerond , nimmer uitgerand. Dijen naar het uiteinde knotsvormig verdikt ; de trochan-

tincn der voorco.xae duidelijk zichtbaar.

De soorten leven grootendeels op geveld hout en boomstronken , zelden op bloemen.

De larve en pop van C. alni en lividum zijn door Perris, de larve en pop van
sanguineum door Goureau, de larve en pop van variabile door Schiödte en Perris
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en de pop door rianet , de larve van rufipes door Laboiilbtne e)i de levensgeschiedenis

van violaceiim door Kirby besehrevc7i.

Van de 17 Europeesche soorten komen 5 /// Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

1 Ilalsschilii :i;mi de zijtlen niccr of iiiiiuicr sterk afgerunci 2

Ualsscliild :inii weerszijden spits-lndtig verbreed, diiardour zeshoekig van gedaante, oiielFcii

(Sub-gen. P v r r li i d i ii ni Fairm.). Zwart of zwartlirnin; de dekseliilden, evenals gewoonlijk

ook liet uiteinde en de zijden van het achtcrlijl', rood. Het midden van den ko|i, het lials-

schild en de dekseliilden met een dicht, seharlakcnrood, lliivveelachtig vilt hedekt. Lengte

S— 12 mm. In bosschen op houtstapcls en uit brandhout, zij zoti ook 0|i haagbcid; en beid; voor-

komen. De larve aclitcr schors, vooral van eiken; de kever komt tegen het eind van dt;n

winter of in bet eerste voorjaar uit. Rij Rotterdam en Hoogeveen (Drenthe), ook in

Friesland. In België bij Antwerpen, Moiis, Flenrus en Visii: in de Rijnprov. bij Aken,

Crelcld en Diisseldorr; ook in Westlalen en Oldenbnrg 4- sanguineum L.

2 Dekseliilden zonder witte banden 3

Dekseliilden elk met twee gebogen, zeer smalle, schuine, witte dwarsbanden. Oogen bijna

volkomen gedeeld, van achteren slechts door eene uiterst lijnc verbinding samenhangend

(Sub-gen. Poccilium Fairm.). Zwart of donkerbruin, de sprieten, bet voorste derde

gedeelte der dekseliilden i), benevens de pooten (behalve grootendeels de dijen) roodgeel;

soms zijn de sprietleedjes naar bet uiteinde zwartachtig. Uovenzijde, vooral op het halsschild,

met lange, opstaande, zwarte of roestkleurige baren bezet; op elk der, in 't midden iets

ingekncpen, dekschilden, achter bet schildje, met een haarbnndel. Halsschild lijn-, de dek-

seliilden slechts in bet eerste derde gedeelte dindelijk en tamelijk grof bestippeld. Lengte

4—ö mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, vooral in bosschen en ook in

tuinen, op wilgen en eiken. De larve in afgebroken takken , brandhout en palen. Einde

April— Juni '• a'"" L.

3 Halsschild zoo lang als breed of iets breedcr dan lang, glanzig 4

Halsschild zeer sterk verbreed, naar voren en naar achteren sterk versmald; dof. Uovenzijde

rimpelig (Sub-gen. Callidium i. sp.> Bovenzijde violetblauw, soms de kop meer groen

en het" halsschild meer blauw; de onderzijde dimkerder, het achterlijf zwart; siirieten en

pooten iets blauwacluig-zwart. Halsschild zeer grof eu dicht rimpelig; aan weerszijden met

een, meer of minder duidelijk, klein, bultig plekje; met weinig dichte, opstaande beharing;

de dekschilden iiog grover, doch niet zoo dicht en meer gelijkmatig bestip|ield, slechts

weinig behaard. Bij onuitgeklenrde exemplaren zijn de sprieten en pooten donker rood-

brninachtig. Lengte 105— 14Ï mm. Uit droog siKirrenhout en veelal uit houtwerk in woningen;

verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam 5- violaceum L. 2)

4 Halsschild ongelijkmatig bestippeld, hier en daar glad en meer ol minder bultig verheven

(Sub-gen. Phymatodes Muls.) 5

Halsschild, behalve eene gladde middellijn, met meer of minder dicht staande korreltjes bezet.

Bovenzijde glanzig staalblauw; de eerste sprietleedjes grootendeels, de dijbasis, de schenen

en de tarsen roodgeel; onderzijde blauw- of groenacbtig zwart. Het geheele lichaam spaar-

zaam, lang afstaande bebaard. Dekschilden grof en diep bestippeld. Lengte 5-7 min. Inliet

voorjaar in bosschen, vooral op bloeiende Cratacgus. Zij ontwikkelt zich o.a. uit doode

takken van Prunus spinosa en Rubus en dunne takken van den eik. Niet inlandsch.

In België bij Angleur, VVandrc en Arion ; ook in de Rijnprov. en Westlalen. Ik zag een

Belgisch ex. "nit Anglenr (coll. tameere') (rLifi|)es F.)

5 Met 3e en 4e sprietlid even lang. Dekschilden lijn en niet dicht bestippeld, tussclicn de

bes'tippeling gewoonlijk uiterst lijn gechagriiieerd; van terzijde gezien, zonder lange, opgerichte

haren, behalve geheel aan de basis. De niesosternale voortzetting iets voorbij bet midde-n

der middelcoxae reikend. Halsschild aan de zijden korrelig; op de schijf sterk, doch tamelijk

versjireid bestipiield, met drie gladde builen, eene in bet midden voor het schildje en eene

aan weerszijden iets voor het midden. Sprieten bij het $ veel langer-, bij het J korter dan

het lichaam"; S|)aarzaam bewimperd. Eene in kleur zeer veranderlijke soort; meestal geheel

roodgeel, veelal de sprieten naar bet uiteinde of het uiteinde der leedjes, benevens soms

de schedel en meer of minder het metasternum of ook nog gedeeltelijk het acluerlijt zwart-

achtig (ab. c. testaceum L.). Bij ab. c. iiigricolle Muls. zijn het halsschild, de onderzijde

(behalve soms het achterlijf) en de dijen of de geheele pooten zwartachtig of donkerbruin,

zeldzamer de pooten geheel roodgeel; de dekschilden geelbruin; soms is het halsschild donker

I) In /,.i.d-ti.n.|..i kuiiil .-i-.R- ^,l„Tnin.- vuor iii.'l c.-l I twiirli' ,I,'I,m1iiIi1.-ii.

J) üij Haiiiljurg tuu ijcvangni tijil C. j u u f u iii ilc Ü. (clilalutuiu l'ajk), wclliilil uil iiii;iïu.i J liuul uiiUMtkilii.
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icHHUiniiii ol' n:in wcLTszijdcii lirccd roojgccl. Bij nli. c. *iiriiciislini! V. (in liclgic liij Ixclics")

de dcl;scliilduii gcclliniin, naar aciucren niccr of miiidcr donker gclilcurd ol' violetacinig.

De al), e. *anale Redt. is |)cl;zwart; liet voorliool'd, de del;seliilden en de laatste drie stcrniieii

lirninaLiitig-geel. lUj ab c. feiiiiicum F. is liet lialsscliild eenkiciirig geclnxid, de dekseliildcn

ildnlar hiaiiu- i>F violetacinig, soius iets grocnaclitig-hlanw, dI' zwartblaiiw, de dijen groo-

tendeels zwart oK briiinaelitig, zeldzamer gclieel roodgeel (.i7';«;7rt;v Kilst.); bij ab. c. «/ifr/;;«;w

Mids. is bovendien liet halsschild meer of minder uitgebreid zwart gevlekt (veelal aan

weerszijden met een zwarten veeg) of gclieel zwart. Van deze klenr-aberratics komen boven-
dien overgangsvormen voor. l-engte 8 15 mm. In tuinen en lioutwcrven, o|) paal- en ander
bontwerk, in bosschcn en ook in huizen. Op sommige plaatsen gemeen, de kevers vliegen

bij zonsondergang rond; Juni, |uli. De larven maken gangen in de seliors van dood eiken-

en beukenliout 2. variabile L.

liet 3e sprietlid iets langer dan de volgende leedjes. Dekscliilden zeer iliclit en diep, rimpelig

bestippeld; van terzijde gezien, zonder opgerichte haren; blanwaehtig-leikleurig ot' donker-
bruin met blauw- of' violetachtigen weerschijn. De mcsosternale voortzetting hoogstens tot

aan bet midden der middeltoxae reikend. Halsschild krachtig-, doch verspreid en onregel-

matig bestippeld, met drie bultige langs-verbevcnhcdcn; roodgeel, aan weerszijden bruin-

achtig, ol' brnin met violeiaclitigen weerschijn en alleen over liet midden geel. De monden
een gcdecke van het voorlioofd roodgeel, de schedel brnin; sprieten meestal licbtbrnin, aan

de basis en aan bet uiteinde donkerder; onderzijde lichter of donkerder bruin; de pooten
geelachtig, gedeeltelijk bruinachtig. Onuitgeklcurde exemplaren geheel roodbruiiiachtig. Lengte
7—10 mm. De larven achter de schors van pas afgestorven takken van eiken en kastanjes

en nieuwe eikcn|ialen; ook knagen zij veelal aan hoepels van tonnen en maken daarin

gangen; veelal in kelders. Den Haag en Rotterdam; op wijnvaten. Mei — Aug. Ook in lielgic

(Urusscl en Namen). Ik zag een onuitgekleurd cxem|)!aar uit Ixelles (coll. Lameere').

(mclanclioliciim I".) 3. lividum Rossi.

'20. Rhopaloims Mulsant.

Dit genus onderschcidl zich va» Calliiiiiim, doordat de Toorcoxae door eene

(niet zeer breedc') voortzetting van het prostcrnum 7<olI-:omen gescJieiden zijn. Mesosternum
tnssihen de middelcoxac breed, met tamelijli parallele zijden, aan het uiteinde idtgerand.

Kaalitasters veel langer dan de liptasters. Deksehilden achter de schouders meer of
minder ingeknepen , eenkleurig. Sprieten horstelvorinig , zoo latig als-, oflanger dan het

lichaam; het 2e lid zeer kort, het y '^l^' langer dan het e^e. Halsschild veel breeder

dan lang, aan de zijden sterk verbreed; de zeer vlak gcioelfde schijf zonder gladde

,

glanzige builen. Dijen naar het uiteinde zeer sterk knotsvormig verdikt. Levenswijze

als bij Cal li d i u m

.

De larven van R. clavipes en fentoratus, alsmede de pop van deze laatste

soort, zijn door Perris beschreven

Van de 7 Europeesche soorten komen i /;/ Nederland en i /// het aangrenzend
gebied voor.

De middelste sprietleedjes, van af het 3e, aan den binnen-tophock in een scherpen, doorn-
achtigcn tand iiitgcirokken. Deksehilden, van terzijde gezien, zonder opgerichte haren,
slechts zeer lijn neerliggend bebaard. Geheel did' zwart, ook de pooten. Halsschild en het

basale gedeelte der deksehilden dicht en grof rimpelig bestippeld; bet overige gedeelte der
deksehilden uiterst lijn Icderachtig gecliagrineerd. llals,scliild met enkele lange, afstaande

haren. Schildje onbehaard. Lengte 17—21 mm. 0|i geveld hout, als eiken, elzen en dennen
;

Juni—Aug. De larve in dood hout, naar bet schijnt o. a. in dat van wilgen en appelboomen. Ver-
breid door bet geheelc land, docb over het algemeen zeldzaam i. clavipes F.

De sprietleedjes aan den top niet in een tand uitgetrokken. Deksehilden op de voorhelft,
evenals het halsschild, met lange 0|igericlite haren bezet. Lichaam dof zwart; de dijen,

behalve de zwarte basis en de knieën, rood. Halsscliild matig grof rimpelig bestippeld. Dek-
sehilden aan de basis sterker, naar achteren zeer lijn rimpelig gekorreld. Schildje behaard.

Lengte 10— 12 mm. In bosschen en aanplantiiigen, Mei, Juni; de larve in doode takken
van eiken, berken, baagbeiik , vnicbtbooinen en rozenstruiken. Niet inlandsch. In België in

de prov. Luik (la Boverie) en bij Flemalle; in de Rijiijirov. bij Aken en Düsseldorf; ook
in Wcstfalcii (punctatus F.) (femoratiis L.) i)

1) Volgens Wfülhiijj zim in Wi'sUalpn gi-vanpiMi /.ijii lï, li u iii,'.t r icus Hcrlist, wclkf soort moer iii /.uid-Ousl(^Ujk Kiirop.n

vtiiirkoiiit, y.ij umlfiMlieidl /.iili duur liet illi'fi' ut luiiidt'r lif^lijtpcldi-, s|iit'fïi.d(^laddL- iuidili'iij,'i'(ii'tdu- i'ii du [j;rul riiiipulift
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Seiiiaiiotus Mulsant.

Dit s^eiins oiidersL-hcidI zich 7'an Rhopa lop u s , doorJa/ het y sprietlid korter

dan het 5^ is : ook vertootit liet halsschild eenigc glanzige ,
gladde verhevenheden en zijn

de meestal gevlekte dekschilden achter de schouders niet of natrwclijks ingeknepen.

Sprieten bij het S iets langer^ hij het % korter dan het lichaam ; het y lid meer dan

t7C'eemaal zoo lang als het 2e. Eiridlid der vrij lange kaaktasters nagenoeg driehoekig.

Overigens als hij Cal lid i urn.

Van de 4 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gehied voor.

Zwartacluig of pekbnrin ; de dekschilden met twee uitgezakte, nnn den naad onderbroken,

witgele dwarsbanden; de dijbasis, de seliencn en de tarsen ineer lichtbruin; soms de sprieten

en grootendcels de pooten kastanjebruin. Halsschild vrij grol'en dicht bcstippeld, vooral aan de

zijden lang, vlokkig, bruingrijs behaard; met ccne gladde, glanzige, zwakke verhevenheid

voor het schildje en aan weerszijden eene duidelijke, gladde, glanzige, halvemaan-vorniige,

verhevenheid, welke in het midden soms onderbroken is. Dekschilden glanzig; grof en diep,

doch niet dicht, bestippeld; lijn, neerliggend behaard, aan de basis en langs den naad met

enkele lange, afstaande haren. Bij sommige exemplaren zijn de dekschilden langs den gcheelen

zijrand geel en aan het uiteinde lichtbruin. Lengte 75—14 mm. üp geveld dennenhout. Niet

inlandsch. Zij schijnt een nachtdier te zijn, dat bij Bremen en Hamburg zou gevangen zijn.

(undatus L.)

21. Hylotnipes Serville.

Sprieten draadvormig , hij het S zoo lang als het halve lichaam , hij het ? korter

;

het t'dieede lid zeer klein, het 3c- zoo lang als de heide volgende Icedjes te zamen. Oogen

sterk uitgerand. Kaaktasters jceinig langer dan de liptasters. Halsschild breeder dan

lang, aan de zijden sterk afgerond ; de schijf vlak gejuelfd, met twee glanzige verhe-

venheden. Schildje hreeder dan lang, afgerond. Dekschilden aan de hasis slechts weinig

of niet breeder dan het halsschild, iets meer dan tweemaal zoo lang als te samen breed

;

bij het S ?net tamelijk parallele zijden, bij het % naar achteren versmald ; vlak gewelfd,
elk afzonderlijk aan het uiteinde afgerond. Prosternum tusschen de voorcoxae zeer

breed ; mesostcrnum met eene breede , aan het uiteinde uitgerande , voortzetting'- tusschen

de middeleo.xae ; de voor- en middelco.xae wijd uiteen staande. Dijen aan het uiteinde

knotsvormig verdikt.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Pekzwart of bruin, glanzig. Kop, halsschild, basis der dekschilden en de onderzijde witgrijs

behaard; de dekschilden soms strongccl (ab. c. lividiis Muls.). Halsschild bij het <? eenigszins

afstaande behaard, aan de zijden met grootc, dicht opeenstaaude stippels, op de schijf fijn

eu verspreid bestipiicid; eene middenstrook en twee zijdelingsche, veelal afgekorte of door

een grocfje onderbroken, zwakke, bultige langsverhevenheden glad. Halsschild bij het ?

dicht, vlokkig, granu'wic behaard; breeder dan bij het $\ aan de zijden sterk afgeroud-

verbreed, op de schijf met eene gladde middelliju en aan weerszijden met eene sterk ver-

hevene, spiegelgladdc biul; aan de zijden tamelijk iijn en zeer dicht, rimpelig bestippeld.

Dekschilden grof-rimpelig bestippeld; inet eenige, llauw ingedrukte, dwarse haarvlekkcu,

welke ook ontbreken kiuineu Q'puella Villa). Het prosternum bij het $ zeer grof eu vrij

dicht-, bij het 2 zeer lijn en verspreid bestippeld. Achterlijf zeer lijn eu verspreid bestip-

peld, bij het J met lang uitgetrokken oviduct. Lengte 9— 20J mm. Uit bewerkt dennen-

liont, als [ilanken, balken, meubels, deuren, palen enz.; de larve doorvreet het spin: en

knaagt dit tot poeder, daardoor is zij soms schadelijk. De kever verschijn: in Juni en Jidi.

Gemeen, vooral in tuinhuisjes en veelal in wouiugeu. De larve is door Heeger, Perris en

Scliiöiltc, de pop door Ilcii^er en Perris beschreven i. bajulus L.

2-2. Aromia Serv. (Fig. 1041).

Sprieten borstelvormii; , onbcJiaard ; bij het $ langer , bij het % korter da)i het

bestippeMe, Iiufkig verlireudc zijden van !iet lial^sihild , alsmede de pi'woonlljk grüt'nai'lilip-lu'onbkleuripe, iinar ht-l uilciiidc

veelal een weiiiin foodWoiierkleiirige deksLliilden , wclkp n:in dr lia.sis zeer t;ruf, naar aLliteren peleideliik lijiier mTiiii|ield

zijn, I,eiis;le IS— '24 iiiiii. Op nlmni in Aujj: , de larvt- in de i:ikken \an de^e liDoin-imul , dinli ook in die van den els en
11» ...-:.l. 14,. t >•. iili.i tui> I il.. ..1.1 11. II lil li F- tl i I>' Il i'Viiii v:i II I' II >.. 's II < I I ' II J tl I' I' (1 :i

.

den esdi. Het Wljlje lej.-,l de eien-ii ii> de !:,:iii-eii \:iii ilf l;iiveii v:iil Cossvi
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hchaam ; het cer-stc lid bovenop gegroefd en aan den top naar buiten uitstekende ; het

4e tot we lid aan de buitenzijde gekield. Halsschild iets brecdcr dan la?i,!^, van voren

en 7'an achteren recht afgeknot ; de schijf met eenige kleine, bultige verhevenheden ; aan
weerszijden met een doornachtigen bult in het midden. Schildje scherp-driehoekig. Dek-
schilden aan de basis veel breedcr dan de achterrand van het halsschild , ongn<cer

driemaal zoo lang als te zamen breed, soms nog langer ; naar het uiteinde versmald.

Metasternum aan 'weerszijden met cene reukklicr , rcier uitmonding nabij de achterhoeken

gelegen is en bovenaan een uiterst fijn , roestkleurig haarbundcltje draagt. Poolen lang,

de dijen naar het uiteinde weinig verdikt. De achterschcnen tot eene breede, scherpkantigc

plaat sterk zijdelings gecomprimeerd.

De eenige Europeesche soort komt in Nederland voor.

Liclianin zeer gestrekt, vlaU gedrukt, op ck bovenzijde kaal; metalliscli groen, goiulgroen,

piir|ieraclitig-roodkoperklcinig (ab. c. auclumnalis Westli.), ot' bkiiuvachtig i). Sprieten .staal-

blauw. Onderzijde diclit, (ijn, zijdeaclitig, grauw behaard. HalsSLliild in vorin en sculptuur

veranderlijk, bij liet $ de scliijf incer rimpelig dan bij liet J. Dekschildeii uiterst dicht en

fijn rimpelig bestippcld, minder glanzig dan het halsschild, met de llauwe aanduiding van
2 ot' 3 langsribben. Rij het $ de s|irieten \\ maal zoo lang als het lichaam; liet 5e sterniet

zeer kort, diep uitgcrand, daaidoor bet 6e sterniet duidelijk zichtbaar. Rij het $ de sprieten

iets korter dan bet licbaam; bet 5e sterniet uitgetrokken eu aan het uiteinde afgerond.

Lengte 20—34 ro™. Deze onder den naam van „Muskus- of Rozen-boktor" bekende soort

is, vooral 's zomers, overal zeer gemeen op oude wilgen (vooral Salix al ba, triand ra
en amygdalina) langs slooten en vaarten; men treft ze vooral tegen den avond aan,
doch ook bij dag; zelden op UmbeUiferen (Angelica sylvestris). Wanneer zij in

aantal op wilgen zit, verraadt zij bare aanwezigheid door de eigenaardige geur, welke aan
rozenolie van minder goede hoedanigheid (volgens sommigen aan muskus) herinnert en zich

vooral ontwikkelt wanneer men ze aanvat. De larve is door If'estwooil , Lefroy, Penis en

1'laiict, de pop door Perris en Planet besebreven; zij vreet gangen in liet hout, gewoonlijk
in den stam, zelden in de takken .... (citrina Voet, odorata de C.eer) i. moschats L.

Purpuricenüs Fischer.

Sprieten bij het 3 veel langer dan hei lichaam , borstelvormig , nagenoeg onbehaard

;

onduidelijk 12-ledig, daar het laatste lid eene insnoering vertoont ; bij het % draadvor-
mig, ii-ledig, nauivelijks het uiteinde der dekschilden bereikend. Oogen diep uitgerand.

Kaaktasters langer dan de liptasters. Halsschild iets breedcr dan lang, zeer dicht

rimpelig bestippcld, aan 7i<eerszijden met ecft doornachtigen bult nabij het midden.
Schild/e spits-driehoekig. Dekschilden zoo breed als hef halsschild in het midden , iets

meer dan dubbel zoo lang als te zamen breed, cylindervormig ; het uiteinde afgeknot

,

afgerond of zeer famo uitgerand , soms de naadhoek spits uitgetrokken ; rood of geel

;

met zwarte teekening ; bij uitzondering geheel rood. Dijen niet knotsvormig verdikt ;

aan weerszijden, tcf^en het kniegewricht, scheef af,gesneden. Bij het 1 het laatste sterniet

aan het uiteinde met een divarsband van lange, knotsvormige , roestkleurige schub/es.

Van de 10 Europeesche soorten is i /;/ //(/ aangrenzend gebied 'waargenomen.

Zwart; het halsschild geheel zwart, of met roeden voorrand of aan weerszijden met eene
roode vlek. Dekschilden geheel rood (ab. c. riilfer Fourcr., Scrvillei Scrv.), gewoonlijk met
een zeer veranderlijken, gemeenscliappelijken, zwarten Inngsband, welke nimmer den buitenrand
van achteren bereikt. Bij ab. c. cinctus Villa (Borri Brul! ) is de zwarte band zoozeer
uitgebreid, dat slechts de zijrand der dekschilden rooil blijft; bij ab. c. actncnsis Bassi zijn

slechts een smalle randzoom en het uiteinde rood. Soms is de zwarte laugsband zeer klein,

bij ab. c. bipiiiictattis Villa (biliiieatus Muls.) tot twee langsvlekjes gereduceerd. Uiteinde
der dekschikien hetzij afgeknot of flauw uitgerand, waardoor de naad- en soms ook de
buitenhoek iets uitsteken. Lengte 12J—20 mm. Vooral in boomgaarden en parken, veelal

bij feilen zonneschijn op bloeiende Allium, distels, UmbeUiferen en vruchtboomen.
De larve en pop zijn door Perris beschreven; de larve ontwikkelt zich uit droog hout.

1} II) Zuid-Kuru|j;ï komen rassen vuur. bij welke liel halsseliild aan de zijden {amhtunUnu Stév.j o( geheel ruud {tht>nuUu
FUcIi.) is.
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nis stnkcn, palen nf droge takken van eiken, Castanea, Rohinia enz.; Juni—Auff. Niet

inlamlsL'h. In Iklgië, in den Botanischen tuin ic I.nik; de ali. c. rubcr zun bij Arlon ge-

vangen zijn. In de Rijnprov. o. a. bij Dihseldorl', nok in Wcstlalcn. 11; vermoed dat deze

soort zidi veelal uit ingevoerd bout ontwikkelt (ICiililcri L.)

23. Clj'tiis Laichaiiiiig.

Sprieten draad- of horslclvormig , zelden iets /an.i^cr dan Iict halve lichaam, ge-

woonlijk veel korter ; het tweede lid zeer kort en klein. Ilalsschild iets langer dan, of
even lang als breed, ook wel hreeder dan lang; aan de zijden verbreed, meer of minder

kogelvormig gewelfd, zeldzamer in de breedte ovaal en aan de zijden sterk afgcrond-

vcrbreed, nimmer met een zijbuit of doorn. Schildje tamelijk breed afgerond. Dekschildcn

zoo breed als het hahsehild , cylindervormii; , altijd meer dan dubbel zoo lang als te

zamen breed : zonder bultii^c verhevenheid aan weerszijden van het schildje ; elk afzon-

derlijk aan het uiteinde afgerond, afgeknot of met spitsen buiten-tophoek. Mesosternum

tusschen de middelco.xae gewoonlijk breed, van achteren iets uitgerand. Pooten slank;

de voor- en middeldijen gewoonlijk iets knotsvormig verdikt , de achterdijen het uitemde

der dckschilden hetzij bijna bereikend of iets overschrijdend. Eerste tarslid der achter-

pootcn veel langer dan de volgende twee leedjes te zameu. Bovenzijde van het lichaam

steeds met gele ,
«'//- of grijsaehtige banden of vlekjes.

De soorten vertooncn zich bij feilen zonneschijn op Umbelliferen en op gevelde

boomstammen snel rondloopende. De larven leven achter schors en vreten gangen aan de

oppervlakte van het spint. — De larve en pop van C.detritus, rhamni, verbase i

en massiliensis zijn door Perris , die van arietis door Pcrris en Xambeu ; de

larve van arcuatus is door Schiödte, die van ar'i'icola door Perris en Xambeu,
alsook de pop door Xambeu, de larve van troficus door Decau.x en de larve van

g la b r o m a c u lat us door ]] aterhonse en Perris. benevens depop door Perris beschreven.

Van de 36 Eiirofcesche soorten komen 4 in Nederland en 8 in het aangrenzend

gebied voor.

1 De sprieileedjes van af bet 3c of 6c aan liet iiiieinde uitgerand, met ecnigszins spits

tiitgetrokkcn topboek; de eerste 4 leedjes aan de binnenzijde lang bebaard. Prosternum

niet neerliggend bebaard (Snb-gen. 1' 1 a gi o n o 1 11 s Muls.). Ilalssebild breeder dan lang, in

de breedte ovaal . .

'
. . 2

Alle sprietlecdjcs aan bet uiteinde recbt algcsncden, niet al'geronde boeken; niet aan de bin-

nenzijde lang bebaard 3

2 Scbildje geel viltig bebaard. Deksebilden, evenals kop en balsscbild, zwart, cenigszins On wcel-

aclitig; ceiie (uit twee deelen gevormde) kleine, ovale naad vlek ncliter bet scbildje, eeiie

langsVlek aan den zijrand onder den scliouder, eenc kleine dwarsvlek in bet midden nabij

den voorrand en vier smalle dwarsbandcn, zvvavelgeel viltig bebaard; de eerste dezer dwars-

banden, welke nocb den naad, noeb den zijrand bereikt, is gekromd, bij ab. c. RekJiei

Tlioms. (iiitcrnifitns Mors) op elk der deksebilden in twee vlekjes opgelost; de tweede is

naar voren zeer convex, de derde vereenigt zicli met die van bet andere dekscbild tot een

doorloopenden, boebtigen dwarsband; de vierde ligt tegen den toprand aan en is naar voren

concaal'. Rij ab. c. 'conncitus Mors is de ovale naadvlck langs den naad door eeiie gele

langsstrecp met den eersten dwarsband verbonden. I'ij ab. c. Colbeaiii Mors (bij Goor) is de

eerste dwarsband in twee vlekjes opgelost, de 2e en 3e tot een breeden, gelen dwarsband

versmolten. Sprieten en pooten roodaclitig-gecl, de voor- en middeldijen in den regel, in

bet midden, meer of minder zwartachtig. De clypens, gedeeltelijk bet voorboofd, de acliter-

rand van den kop, de voorrand van bet balsscbild , benevens een in 't midden veismalde

of meestal onderbroken dwarsband acluer bet midden, en veelal de acbterrand aan weers-

zijden, .alsook een vlekje naast de voorcoxae, de aciiterlielft der episternen van nieso- en

nietatborax, een gedeelte van den zij- en acbterrand van bet metastenuim en de sternitcn

langs den toprand, dicbt zwavelgeel viltig bebaard. Kop en balsscbild een weinig-, de onder-

zijde duidelijk afslaande, witaclitig behaard. Lengte 11— 18^ mm. Verbreid in bosscben en

langs wegen op oude, gevelde boonien, waar zij soms in aantal bijeen, bij feilen zonnescbijn

op den middag, rondloopen en rondvliegen; zij berinneren alsdan aan wespen; Mei—Juli.

De larve ontwikkelt zicli acluer scbors, vooral van eiken en naar bet schijnt ook van benken.

I. arcuatus L.
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Schildje niet geel l)eh:Kird. Dcl;scliildeii vaii voren licluer ol' donkenlur hniin, ecnigszins
Hiiweclichcig; vnn aciitcrcn, alsool; de basis, de zijrand en soms ook langs den naad, meer
roodbruin; zonder gele naadvlck acbter bet schildje; vier dwarsbanden (van welke de eerste
smal en soms weinig ontwikkeld is) en het uiteimle dicht geel behaard; de eerste twee
dwarsbanden zijn aan weerszijden afgekort, de andere twee in den regel zoodanig met elkaar
en met liet gele uiteinde samenhangend, dat het geheelc achtergedeelte van elk der ciekscliildcn,

op twee, noch den naad, noch den zijiand bereikende, bruine dwarsbanden na, dicht geel
bebaard is; veelal loopt de voorste dezer twee lirninc dwarsbanden tot aan den naad door.
Sprieten en pooien roodgeel ol' licht roestklcurig. Kop zwart, van voren, in 't midden en
van achteren dicht geel behaard. Halsscliild zwart; een breede dwarsband aan den voiir-

rand en een smallere over het midden, benevens de breede achternnul der sterniten, alsook
het niteinde der epistcrnen van den metathorax dicht geel behaard. Onderzijde overigens
zwart ol' brnin, evenals kop en liaNschild lijn afstaande, witachtig behaard. Lengte 13^— lüi min.
In büsschen op gevelde eiken. Mei— Aug.; ook wel met bont ingevoerd. De larve leel't

achter de schors van stammen en dikke takken, voond van gevelde eiken. Ecnma:d bij Zwolle.
In de Rijnprov. bij Aken en Diisseldorl'; ook in Oldenburg 2. detritus L.

3 Episternen van den metathorax tamelijk breed, met |)arallele zijden ot' naar achteren slechts

iets versmald; epimeren van den mesothorax vrij groot, sterk verbreed 4

Episternen van den metathorax zeer lang en smal, naar achteren verbreed; epimeren van den
mesothorax klein en tengevolge van de nitbreiding der episternen van den mesotborax sterk
gereduceerd (Sub-gen. Clytantbus Thoms.) y

4 Voorhoofd met twee kicivormige langslijnen welke eenc langsbnil begrenzen, of met de geringe
aanduiding van eene enkele of dubbele, kicivormige langslijn (Sub-gen. X y 1 o tre c h u s Chevr.).
llalsscbild korrelig gerimpeld 5

Voorhoofd zonder langsbnil of cenige aanduiding van eene verbeven langslijn op bet midden
(Sub-gen. Clytns i. sp.) j-

5 Sprieten, behalve bet niteinde der eerste Icedjes, grijs, viltig behaard. Halsschild op het midden
met in twee langsrijen geplaatste grijze of geelgrijze, meer of minder samenhangende baar-
vlekjes; de zijden meer of minder grijs behaard. Dekschildcn, evenals de rest van het

lichaam, zwariachtig of vaalbruin; meer of minder dicht bezaaid met grijze of geelgrijze
baarschnbjes, en met meer ol' niinder duidelijke vlekken of uitgezakte banden, van welke
een achter het midden gewcKUilijk duidelijk in 't oog valt. Voorhoofd met twee krachtige,
van voren samenhangende, kicivormige langslijnen. Onderzijde dicht grauw behaard, vooral
bier en daar op het stcrnirm en aan den achterrand der sterniten. Lengte 10^— 175 mm. 0|)
gevelde popidieren en naar het schijnt ook op beuken; Mei — (idi. De larve in populieren.
Niet inlandsch. In België bij Namen, Onkerzeele, Tirlemont en Grammont; zij zou ook
tusschen Hasselt en Maastricht gevangen zijn. In de Rijnprov. bij Trier.

(liciatus L., hafniensis F.) (^rusticus L.)

Sprieten geheel roestkleurig-geel. Halsschild aan de vier hoeken geel gevlekt. Dekschilden met
zeer duidelijke, gele dwarsbanden 6

6 Voorhoofd met eenc, door twee kicivormige langslijnen begrensde, vlakke of iets uitgeholde

langsbnil. De zijden van het halsschild, vóór de ingcsnoerde basis, duidelijk uitgebogen.
Schildje bijna geheel geel, viltig behaard. De eerste gele dwarsvlck op de dekschilden, achter
de basis, nagenoeg loodrecht op den naad gericht. Zwart, de dekschilden meestal aan de basis

roestkleurig. Sprieten en pooten roestkleiLrig-gcel, de dijen veelal gedeeltelijk gebruind.
Voorhoofd, behalve de langsbnil, geel bebaard. Halsschild met een in het midden onder-
broken dwarsband aan den voorrand, een vlekje nabij de voorcoxae en twee driehoekige
basaalvlekken geel viltig. Drie banden op de dekschilden, benevens het uiteinde, het inteinde
der episternen van meso- en metathorax, de achterrand van het nietastcrnum en der sterniten

eveneens geel viltig behaard; de tweede dwarsband der dekschilden begint iets achter het
schildje, loopt langs den naad en buigt zich, nabij bet midden, naar buiten; de 3e band
is tamelijk breed en vereenigt zich met dien van het andere dckschild. Dekschilden naar het
niteinde slechts weinig versmald, de buiten-tophoek iets tandvormig uitstekende. Lengte
10— 15 mm. Op boutstapels en gevelde loofboomcn, als eiken, linden, beuken en vrucht-
boonien. De larve maakt gangen aan de oppervlakte van het spint; Juni — Aug. Zeer zeld-

zaam; Arnhem, Cuijk en omstreken van Maastricht. In België bij Doornik, Mons, Brussel,
Ncerhaeien en Luik. In de Rijnprov. bij EIberfeld 3. ar^icola Oliv.

Voorhoofd slechts met de llauwe aanduiding van eene enkele ol dubbele , kicivormige langslijn

in het midden. De zijden van bet halsschild tot aan de ingesnoerde basis gelijkmatig afge-

rond. Schildje zwart, geel gezoomd. De eerste gele dwarsvlck op de dekschilden schuin
staande. Zwart, de dekschilden aan de basis veelal bruinachtig. Sprieten en pooten roest-

kleurig, de dijen grootendecis en veelal ook het eerste sprietlid zwartacbtig of donkerbnnn.

24
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Halsscliild, vooral van voren op liet midden, zeer grof dwarsrimpelig. De gele tccUcniiig

als bij arvicola, docli de banden op de dekseiiilden zijn doorgaans smaller. Dckschilden

naar bet uiteinde dnidelijU versmald, de buiten-tophoek als een sclicrp tandje uitgetrokken.

Lengte yj — 14e mm- I" bossclien en boomgaarden, op boiitstapels; Mei—Jidi. De larve in

eiken. Niet inlandseii. In België bij Eglidzce, in de Rijnprov. bij Cretcld.

(arictis F.) (antilope Zetterst.)

7 llalsscbild, van terzijde gezien, bctzij de gelieclc oppervlakte, of alleen van achteren met lange,

Ojistaandc baren bedekt; de sculptiuir zichtbaar; de voorrand geel gezoomd. Dckschilden

niet roestklcurig aan de basis, de laatste gele dwarsband den top innemend 8

Halsschild zonder opstaande haren, fluweelacinig-zwart viltig, waardoor de sculptuur verborgen

is; met een in bet midden onderbroken band aan den voorrand, twee vlekjes voor de basis

en een vlekje nabij de voorcoxae geel. Dckschilden om het schildje roestkleurig; de laatste,

naar voren concave, gele dwarsband van den top verwijderd. Zwart, sprieten en pooten

roestkleurig-geel, de dijen in bet midden gebruind. Twee langsstrcpen op bet voorhoofd,

ecne scheeve vlek ver achter de schouders en drie dwarsbandcn op de dekschildcn, het

uiteinde der episterncn van meso- en inetathorax , benevens de acliterrand der sterniten

(meestal alleen aan weerszijden) dicht geel viltig; de eerste dwarsband begint achter het

schildje, loopt tot ongeveer in bet iniddcn langs den naad en kromt zich dan naar buiten

en tegen den zijrand naar voren; de tweede dwarsband vormt met dien van bet andere

dekschild een naar voren convexen boogt). Dckschilden opvallend lang en smal, met parallele

zijden; elk aan bet uiteinde afgerond. Lengte 10—15.} '"'"• '" l'tisscbcn en houtwerven, op

boutstapels; soms op U m bell i fe re n. De larve ontwikkelt zich uit eikentakken. Niet

inlandsch. In België bij Ocquier en Escbenbeek, in de Rijnprov. bij Crefeld en Gulik.

Ik zag een Belgisch ex. uit Ocquier (col. Liimcc'rc'),

(mucronains Lap. et C.ory) (tropicus 1'anz.)

y llalsscbild dof. Epinieren van den nietathorax half zwart, half geel. De tophell't der

S|)rieten zwartachtig en iets verdikt. Halsschild over de geheclc oppervlakte opstaande be-

baard. De eerste gele dwarsband op de dckschilden staat loodrecht op den naad gericht.

Pygidinm geel viltig behaard. Zwart; de jiooten roodachtig-geel, meestal alleen de voor- en

middeldijen in bet midden, soms ook de achterdijen een weinig gebruind. De voorrand

en een in 't midden onderbroken basaalzooni van het halsschild , een vlekje nabij de voor-

coxae, het schildje, ecne dwarsvlek en drie dwarsbanden op de dckschilden, de acbterbellt

der cpistcrnen van meso- en metathorax, alsmede de achterrand der sterniten dicht geel

viltig behaard. De dwarsvlek achter de basis der dckschilden zeer zelden tot eene kleine stip

gereduceerd of ontbrekend; de eerste dwarsband begint ver achter het schildje en kromt

zich onmiddellijk naar den zijrand; de tweede achter het midden is breed en versmalt zich

tegen den zijrand; de derde aan bet uiteinde is van voren concaaf. Bij ab. e. */;7rt«ii'K//H;rti'«/(;

Costa zijn de eerste en tweede-, bij ab. c. *BoitnIillon!i Muls. de tweede dwarsband en de

topband der dckschilden sterk verbreed en op elk gedeeltelijk met elkaar versmolten 2).

Lengte 8-14 mm. Vrij gemeen; op bloeiende heesters, U m b e 1 1 i feren , hotitstapel.s, o. a.

in .stadstuinen soms tegen houten bekken in den zonneschijn; Mei, juni. De larve indoode

takken en twijgen van eiken, beuken en verschillende vruchtboomen, als kers, appel

,

nioerbezic . .' (gazella F.) 4. arietis L.

llalsscbild een weinig glanzig. Episternen van den metathorax bijna geheel geel. Sprieten geheel

roestkleurig. Zwart, de pooten roestkleurig, de dijen incestal gebruind. De teekening op

de bovenzijde als bij arietis, doch staat de dwarsvlek achter de basis der dckschilden scheel

naar binnen en naar achteren gericht. Halsschild grof-, de dckschilden minder grof bcstipeld,

doch aan de basis grover en evenals bet halsschild met opstaande beliaring. Lengte 6J -g mm.
Op bloeiende hecsiers, Acbillea millefolium en U m bc 1 1 i fe re n. 1'erris vond de

larven in palen van Robin ia, gangen knagende in het spint. Niet inlandscli. In VVcstl'alen

bij Dortnunul, in de Rijnprov. bij Elberl'eld.

(temesiensis üerm., Bellieri Gaut., gazella Lap. & Gory) (rliamni Germ.)

9 De beharing der onderzijde is op de episternen van den tneso- en metathorax en aan weers-

zijden van den achterrand der eerste twee sterniten tot witte vlekken verdicht 10

De beharing der onderzijde is gelijkmatig 1

1

10 Dekschildcn ascbgraiiw gevlekt, met eene alleenstaande vlek achter de schouderbuil; de achter

het midden gelegen dwarsband is meestal breed en tegen den naad verbreed. Zwart, zoo

ook de sprieten en pooten. Halsschild van achteren, aan de zijden, met groote stipjicls

1) Ik liH/.il i-eil ex. uil Kissin;;t-'li. luj wrik., ili- tNYfedu cri tl.-idi' dwarsliyml up d.. drks. liildrti tut eene gemeeii^eti;i].iielijke

tupvlek versiIluUell 7.1)11.

ii) Bij e(.ii e\. uit de /witserMlie Jura i^ de eei.sle fiele dwaisliaiui in 'l midden ileik uil;iezakl en beieikt lujna den tweeden

dwarsliand.
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bezet, aan vucir- en acluerniiul meer <jK miiuler duidelijk, dielir, grauw behaard, en bovendien
vrij dicht, lang, opgericht behaard; de breede , grauwe ba.saalzooni is driemaal iiiigcrand.

Het schildje met de naaste omgeving, de reeds vermelde vlel< achter de scluniderbiiil, eene
Ivleiiie randvlek achter den sclunider, twee banden en het uiteinde der deUschilden-;
vervolgens een groot deel der epistcrncn van meso- en metathorax, alsmede de aciucrrand
der eerste twee stcruiten aau weerszijden, dicht ascligrauw behaard, zeer zelden niet geringe
geelachtige tint; de eerste liand der dekschilden is een langsband, welke van af het schildje

tot aciiter het eerste derde gedeelte der lengte, in de richting van den zijnmd, tot aan het

midden loo|it en zich alsdan een weinig verbreed. In Zwitserland komt eene ab. c. fo«i,'/o/'rt/;!.v

Fügner voor, bij welke de a«;hgrauw behaarde banden o|) de dekschilden zoodanig ineen-

vloeien, dat slechts 4 donkere vlekken op elk overblijven. Lengte 8^ - i ij mm. Op bloeiende
hoornen , heesters en U m bel 1 i t'e re n; Jimi, Juli. Niet inlaudsch. In België bij TillVeu Chimay;
iu de Rijuprov. bij Laach, ook in Wcstl'alen. Ik zag een belgisch ex. uit TillV(coll. Xrt;«ff;'ó-^.

(plcbejus F.) (f'iguratus Scop.)

Dekschilden krijtwit gevlekt, zonder vlek achter de schouderbiiil; de achter het midden gelegen
dwarsvlek smal, naar binnen langs den naad dininer uitloopende. Zwart t); een lijne basaal-

zoom (meestal slechts aan weerszijden), het schildje, twee smalle gebogen banden en het

uiteinde der dekschilden, de cpisternen van meso- en metathorax, benevens de achterrand

der eerste twee sterniteu aan weerszijden, dicht, krijtwit behaard; de eerste band der dek-
schilden begint dicht achter het schildje en buigt zich ongeveer tot op het midden van het

eerste derde gedeelte en eindigt daar in eene, veelal gesclieiden , ronde vlek; veelal is van
dezen band alleen de ronde vlek eu een klein wit streepje nabij het schildje overgebleven.
Dekschilden; overigens zwart of bruinachtig behaard; bij onuitgeklenrde exemplaren zijn de
dekschilden, sprieten en pooten kastanjebruin. Lengte 6-y mm. Op onbebouwde terreinen,

dorre hellingen en langs wegen; op U ra be 1 1 i f e ren , Achillea, vooral bij lellen zonne-
schijn, juli— Juli. De larven o. a. iu houten jialeu van Castauca en Robinia. Niet
inlandscli. In iïelgiü bij Brussel, Charleroi en Necrhaeren. Gemeen in de Rijnprov. o. a. bij

Duren, EIberfcId en in het Ahrdal. Ik bezit een ex. uit Neerhaeren in belgisch Limburg.
(V sarior F., Mtiller, liedel; lineola Scop.) (m assilien sis L.)

11 Dekschilden achter het eerste derde gedeelte met twee gemeenschappelijke, zwarte dwarsbanden.
Zwart, dicht viltig geel behaard; een dwarsband (welke bij het J gewoonlijk iu drie, meer
ot' minder duidelijke, vlekjes opgelost is~) over het midden van het halsschild; een achter
den schouder, naar binten niet geslcjten ring en de bovengenoemde dwarsbanden op de
dekschilden zwart; de eerste, iets in het midden gelegen, dwarsband is aau deu zijraud en
aan den naad naar voren verbreed; de tweede is tegen deu naad versmald; bij sommige
exemplaren breidt zich de geelachtige kleur zoodanig uit, dat de zwarte tcckening slechts

gedeeltelijk of onduidelijk uitkomt. Lengte van y— i^}-, mm. Op zonnige plaatsen, vooral
op Umbelliferen en Achillea m i I Ie l'o 1 in m; Juni— Ang.; soms ook tegen populieren.

De larve leeft o.a. in het hout en in staken en palen van Castanea en Ro b i ni a. Niet in-

landsch z). Zij zou in de Rijnprov. bij Bonn gevangen zijn.

(? varius F., Muil., Bedel; verbasci Muls., nee L.) (ornatus Herbst)

Dekschilden met eene kleine schoudervlek en drie stipvormige, zwarte vlekken in eene langsrij

ongeveer in het midden van elk. Zwart; de bovenzijde dicht oker-, of groenachtig-geel,
viltig behaard; de onderzijde, evenals de sprieten eu pooien, veel lijucr en minder dicht

neerliggend grijs behaard. Soms komen nog meer kale plekjes op de dekschilden voor, of
ontbreekt de derde en zijn de overigen zeer klein. Halsschild zonder duidelijke vlekken.
Lengte 10— 15 mm. In parken, tuinen en booingaardeii, op allerlei boonien; Juli—Aug.
De larve in het hout van loofboomen als Castanea, Robinia, Jnglans enz. Niet
inlandsch. In België bij Luik, Fe'tinne en meermalen in een tuin te Ixelies; ook bijTrierin
de Rijnprov. Ik zag een paar belgische exemplaren.

(pilosus Forst., Bedel; quadripunctatiis F.") (glab rom ac 11 1 a t u s GoezeJ

'24. Anaglyptus Mulsant.

Dit genus is naverwant aan Clytiis, Joch onderscheidt zich doordat liet eerste lid

der achtertarsen slechts weinig of niet langer is dan de volgende twee leedjes ie samen

;

Iwvendien is het schildje smaller , meer driehoekig en vcrtoonen de dekschilden aan weers-

zijden van het schildje eene bultige verhevenheid. Levenswijze als bij Clytus.

1) In Zuid-Eui-upa kgiiu reiie ab.r. fiilriuMis Muls. met rooilaolilie liaUstliiM \uui-.

-1) Hel vuurkoiiii'ii van (Icie soort, alsook van ite hier niet nader besehieveii (;. verliasci L,, in ons ^eliiei] is twijli

uijj-'ave uit Uuerniond {MttlïClfii) iierusl slellig oji eene unjuisllieid.
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Van de 7 EuropeescJu soorten kom/ i, belioorende tot Jtet sub-gen. Cyrtopliorus
Le Conté , in Nederland voor.

Zwart, de deUscliilden op de voorlielft niodbruiii, bij nb. c. *l>iirog/\'pliicii.t Herbal (^lirunitiis

Gmel.) geheel zwart; liet uiteinde, drie, in het midden dieht opeenstaande, smalle banden
op elk, benevens gewoonlijk liet tiissdien de banden gelegen gedeelte van den naadrand
dicht grijs of witacluig behaard; de eerste band begint achter de bultige verlievenhciii naast

bet schildje en buigt zicli benedenwaarts naar den buitenrand, soms is zij, evenals de tweede,
tot een scheef vlekje naast den naad gereduceerd; de derde band achter het midden is

gegolfd en naar den zijraud sterker dan tegen den naad gebogen. Sprieten grijs geringd.
Kop en halsschild lijn, kort neerliggend behaard en evenals de basis en liet uiteinde der
dekscliilden met verspreide, lange, afstaande haren. Schildje en onderzijde diclit, neerliggend,

grauw behaard; de episternen van nieso- en iiietathorax (behalve aan de basis) en gewoonlijk
ook de achterrand van het eerste of ook nog het tweede sterniet, aan weerszijden, dicht

wit of geelwit viltig behaard. Lengte y— 12J mm. In bosschen op Umbelliferen en
bloeiende boomeii en heesters als: meidoorn, vruchtboomen enz.; ook op hoiitwerveii;
Mei—Juni. De larve werd aangetroffen in linden, eiken en Acer campestre. Verbreid in

de grensprovinciën ; niet zeldzaam om Maastricht; ook eenmaal bij Rotterdam. De ab. c.

li'ieniglypliiciis in België bij ISrussel en Jemeppe, in de Rijnprov. bij EIberleld en in West-
falen. De larve werd door r. Frauenfelil en SchiötlU', de pop door ScliiüilU- beschreven.

1. mysticus L.

25. Cei'aiiib.vx L.

(H a ni m a t i c 11 e r n s Servillc)

Sprieten bij iiet J ongeveer zoo Zang a/s liet liehaam ,• bij het S aanmerkelijk
langer, de eerste leedjes aan liet uiteinde meer knoopijs; verdikt en de laatste leedjes

meer verletigd {Fig. 103 ///). Kop smaller dan het halssehild , met zeer sterk iiiige-

rande oogcn. Halssehild zoo lang of nagenoeg zoo lang als breed , met diepe dwars-
plooien of verwarde ivindingen , aan weerszijden met een tand ofdoorn nabij het midden
7'an den zijrand. Schildje slomp-driehoekig. Dekschilden aan de basis veel breeder dan
de achterrand van het halssehild , meer dan tiveemaal zoo lang als breed. Bij het i is

het 56' sterniet sterk verbreed , korter dan bij het ?. —De soorten leven op pas geveld
hout , zelden op bloeiende struiken ; de larven vreten diepe gangen in het hout van oude
boomen De meeste soorten verschijnen des zomers eerst tegen den avond , slechts C.
Scopolii vertoont zich overdag, veelal op bloemen.

De larve van C. eer do is door Frisch , Posselt , Ratzeburg en Schiodte \), de
metamorphosc en de levenswijze zijn door Judeich en Nitschc , de pop is door Frisch eii

Ratzeburg ; de larve van Sc opol ii door Candèze beschreven.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 /;/ Nederland voor.

Zwart. Dekschilden aan het uiteinde meer of minder uitgebreid roodbruin of roodachtig,
naar achteren versmald; naar de basis tamelijk grof-, naar het uiteinde lijn rimpelig; kaal 2);
de naadhoek in een scherp doorn tjc uitgetrokken. Halsschild met verwarde windingen en
dwarsplooien ; de voorste insnoering overal van dezelfde breedte. Het eerste lid der acliter-

tarsen op de onderzijde over de geheele lengte, het 2e tot over het midden met eeiie gladde
langsgroel'; liet 3e lid soms met eeiie fijne, ingedrukte middellijn. Het eerste lid ruim 4 maal
zoo lang als aan het uiteinde breed. Het eerste sprictlid diclit en sterk bestippeld, dof.
Sprieten bij het <? zeer veel langer dan het lichaam; de kiioopige verdikking van het ^c lid

begint ongeveer in het midden, van het 4e in het laatste derde gedeelte. Lengte 30— 50 mm.
Tegen stammen cii dikke takken van oude eiken, waarin <le larve leeft; |uni— Sept. Zij
komt 's avomls te voorschijn en vliegt dan rond. In Nederland sleclits sporadisch waarge-
nomen, o. a. bij Winterswijk, ook in Vcnlo een g \\\ een houtmagazijn; nog bezit ik een

(? zonder nadere vindplaats; ook zou zij bij Harderwijk en in Montlerland gevangen zijn.
In België werd deze soort in groot aantal bij Luik op een hontwerf waargenomen, zij vlogen daar
's avonds rond; zij schijnt daar geacclimatiseerd te zijn; ook in Westfalcn en in de Rynprov.

(heros Scop.) i. cerdo L.

1) Vciln.-iis ;(,*; /,„i Srhh.illc dr l;iiv.' vi.n C. S,0|M,li; l'u.-sl. lll^,l,nlell l,.-l,lii-ii.

i) Bij (I.- In 7.iiid-K.iM0|i:i vo.iiiuriL.'iid.' var. Mirl.rckii I.ii.' /ijii d.- d..kM:lMld..|j lijn l,,-!,:.
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GcIkcI koolz\v:irt, oiik de ilckschiklcn , wclUc van vorun zucr tjrol' riiiipclii; zijn; de iKiiuiliock

niet in een docirntjc uitgetrokken. Halsscliild met vele, tamelijk regelmatige tlwarsplooicn

,

welke veelal meer ot' minder verward kunnen zijn en daardoor eenc onregelmatig geplooide
sctil|Uuiir vormen Q/wlreliciis Sticrl.)- Sprieten naar het uiteinde ccnigszins zijdeachtig

grijs behaard; bij het <? het 3e en 4c lid aan liet uiteinde slechts iets meer knoopig dan bij

het J. Bovenzijde meer oF minder duidelijk stoflijn, grauw behaard. Lengte iH— 28 mm.
Op oude vrucluboomen , als appel, kers en abrikoos; ook op haagbeid;, tamme kastanje,
okkernoot enz.; veelal verschijnt de kever op het midden van den dag, in gezelschap van
Leptiira's, op bloeiende vlier, Spiraea's, Viburniim, Crataegus, Umbelliferen
enz.; Mei—Juli. De larve in het hout van genoemde boomsoorten. Zeldzaam: den Maag,
Leiden, Amsterdam, Apeldoorn, Oldenzaal en in de omstreken van Maastricht; zij schijnt

dikwerf uit ingevoerd hout te ontwikkelen. In België op vele [ilaatsen gemeen; ook in

Westt'alen (cerdo Scop.) 2. Scopolii Fuessl.

II. Stib-Familie LAMIINAE (METAULACNEMITAE).

V. Tribus L A M i i N i.

Dorcadioii Dalman.

Sprieten borstehwrmig ^ vrij dik, ze/den het middenvan het lichaam overschrijdend

;

de ieedjcs , van af het ^e tot en mei het lo^?, geleidelijk in lengte afnemend ; alle leedjes

zeer fijn neerliggend behaard , zeer dicht en fijn bestippeld i ). De clypeiis is over de basis

der bovenlip uitgetrokken en bedekt deze 2'^. Halsscliild brecder dan lang, aan de zijden

in het midden met een kleinen , spitsen bult. Dekschilden aan de basis iets breeder dan de

achterrand van het halsscliild, met afgeronde schouders , in het midden het breedst,

tïceemaal zoo lang als te zamen breed of zelfs langer , aan het uiteinde elk afzonderlijk

afgerond. Poolen kort en dik ; de middelschenen met eene inkeping of uitranding aan
den buitenrand , waardoor een bultig of tandvormig uitsteeksel gevormd is. De eerste

3 leedjes van alle tarsen op de onderzijde met eene borstelige viltzool. Ongeideugeld. De
wijfjes zijn breeder en geuwonlijk dichter behaard ; de mannetjes va7i bepaalde soorten

zijn scherper geteekend en levendiger gekleurd. — De meeste soorten , ivelke vooral in

Zuid Europa in groot aantal voorkomen , treft vien overdag in het eerste voorjaar op

den grond tusschen gras, op wege?i en tegen muren rondloopende aan. Zij ontwikkelen

zich in den grond aan graswortels. De meeste soorten zijn zeer veranderlijk in de

teekening.

Van de ruim loo Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart; kop en halsscliild kaal of met uiterst fijne aschgrauwe beharing; de dekschilden gelijk-

matig, tiiclit, u'itgrijs, viltig behaard; de tint soms iets naar het okergeel trekkend. Veelal

schemeren door het dichte grijze vilt, een naad-, rand- en afgekorte niidden-langsband door,

welke langsbanden bij Zuid-Europeesche kleur-aberraties in velerlei versclieidenlieid, zeer

scherp wit geteekend, op een dicht bruin-viltig overtreksel afsteken 3). Sprietlcedjcs aan de

basis grijs geringd. Onderzijde en pooten fijn, aschgrauw behaard. Kop en halsschild zeer

dicht bestippeld; de kop inet eene verdie|)te middcllijn; het halsschild met eenc onbestippeldc,

veelal fijn gegroefde, meer of minder volledige, zwak verlieven niiddellijn, welke bij uit-

zondering nagenoeg geheel verdwijnt. Lengte 12 - 18 mm. Op kalkbodem, aan grashellingen,

langs wegen enz. De larve, welke, met de pop, door Mayct beschreven is, leeft aan gras-

wortels; het ver|)oppen geschiedt in den herfst, de kever verschijnt in April of Mei. Niet

inlandsch. Deze soort is in België bij Groenendacl, bij Eiclicn-Clairefontaine (in een graan-

veld) en tu.sschen Hasselt en Maastricht gevangen; ook in de llijnprov. . (fuliginator L.)

Il Bij liel in /iiid-uuslflijk F-iifü|ia vcrteii-'iiwoürJiK'le Sub-;ien. Cuiii [>su duri. a diun Oanylb. ^ijii di- s|>riolea, op liel laalstt'

lid 113, up de liuveruijde oiibehaard, glaii2i[; en tïlad.

-) Bij lifl Silh-pfiuis Neodürcadio n (laiijïlh. is de clypeus ri-clil at^i-ltiiul en duur Pen lui-iiiliraaa van de buvelllip

peseheiden.

3) Belialve de ve'SeliiUende aberraties mei wiue lanpsbanden uil Zuid-Eurupü ,
koml in Miildi'l-Dnil^ctiland (Tliïiriii^'en Kis-

siugen) een geheel zwarl ras voor, iunder eeaige aauduidiny van wil vill op de deksdiilden.
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26. Lamia Fabr. 1)

Sprieten vrij di/; , borsfekvrmig , in beide se/csen iiorler dan liet lieliaam ; liet \e lid

zoo lang als het 3e, met een lialf-cirkelvormi,i;en , seherpen kant nabij den top. Clypens

van voren met een verheven rand. Het voorhoofd , ttisschen de sprieten , iets uitgehold.

Halssehild breedcr dan lang , aan voor- en achterrand recht afgeknot, aan de zijden

tnet een grooten , seherpen doorn. Dekschilden veel brceder dan het halssehild, nauwelijks

tweemaal zoo lang als te zamen breed, eerst achter het midden versmald. Metasternnm

vrij sterk ontwikkeld ttisschen de middel- en achtercoxae. De voorste co.xaalholten van

achteren gesloten. Poolen vrij kort en dik ; de middelschenen aan den buitenrand, iets

vóór het midden, met eene uitranding, waardoor cene bultige verhevenheid aanwezig

is. De eerste 3 Icedjes van alle tarsen , op de onderzijde , met eene borstelige viltzool.

Gevleugeld.

De eenige Europecsche soort komt ook in Nederland voor.

Lichaam gewelfd, roctzwart; met een tijn , giaiiwbriiinaclidg vilt bctleki, dat gewoonlijk, vooral

op de dekschilden, hier en daar onregclniacige, dichter granw-gele viltvlclges vormt. HaN-

schild rimpelig, de dekscliildcn op de voorhellt duidelijk gekorreld. Exemplaren met een

paar zwak aangeduide langsribben op de dekschilden vormen ab. s. *tricari!iata Cornelius.

Lengte 21 — 30 mm. De '„Weverbok". Niet zeldzaam, vooral in de grensprovinciün hnigs

rivieroevers op wilgen; Mei-Ociober; zij komt ook op enkele plaatsen in de dninstrcek voor.

De larve, welke door Ciiiulèzc beschreven is, ontwikkelt zich in het levende hout van

wilgen en populieren De levenswijze is door JiiJeic/i en NitSiiu- beschreven. De ab. s.

tricayiiiata bij Osnabriick i- textor L.

'27. Moiiohaimnus Sleph.

Sprieten borstelvormig , vrij dun ; bij het $ onbehaard , korrelig en van plekjes

voorzien , die als zintuigen dienst doen ; bij het ? de leedjes , aan de basis
,
grijs-viltig

geringd ; bij het <J tweemaal zoo lang als- , bij hel ï iets of weinig langer dan het

lichaam; het 36' lid het langst , het ie met een half-cirkehwmigen , scherfien kant nabij

den top. Clypeus van voren met een verheven rand. Halssehild breeder dan lang, aan

voor- en achterrand recht afgeknot , fijn dwarsrimpclig , aan de zijden met een grooten,

spitsen , kegelvormigen bult. Dekschilden veel breeder dan het halssehild , tweemaal zoo

lang als ie zamen breed , of langer ; bij het $ cylindervormig , bij het S naar het uit-

einde meer of minder versmald; met afgcronden top. Fooien vrij slank; de tniddelschenen

aan den buitenrand, vnnr het midden, met een stompe?! bult; de eerste ^ Iccdjes van alle

tarsen op de onderzijde met eene borstelige viltzool. Gevleugeld. Bij het $ de voortarsen

meer verbreed en bewimperd dan bij het J.

De soorten van dit genus leven in bergstreken of gevelde Co n ife re n , doch schijnen

ook elders, vermoedelijk door ingevoerd hout , meermalen waargenomen te worden. — De
larve van M. sartor is door Schiödte en Judeich , ook de pop door Judeich ; de larve van

SU tor is door IJ'estwood, von Gernet en Judeich, alsook de pop door von Gernet en

Judeich, benevens de larve en pop van ga l lop r ov i n c ia l i s zijn door Ferris beschreven.

Van de 5 (?) Europecsche soorten komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

I Dekschilden in het eerste derde gedeelte, dwars over den naad, met een, wel is waar oppcy-

vlakkigcn, doch duidelijken dwarsindruk. Het dichte wit- of geelachtig vilt op het schildje

is niet door eene kale, verdiepte lai'gslijn middendoor gedeeld. De rimpelige bestippeling der

dekschilden naar het uiteinde minder grof, doch nog zeer dniJelijk; de in de stippels

staande, zeer korte, lijne haartjes, naar het uiteinde iets dichter opeen gedrongen. Dck-

1) Aan ilil ^fiiiis l^ iia\.-iw.iiil lii-l pi'iiiiv M.iriiiiiiN S,-n , ilal /irli ,,imIitm;Ii..i(Ii . .1.., nihil il. ijfkstliilden lailRs di'il naad

la^l ir,.iivliill.-ii. iuriJrf la.|,aalil saiu.aiïcui.ii-iil !! «,|ri. Ii.-I Mirla.l.TiiiiMi lu^xlirii ,1.' iiii.ld.-l- lal adileri-uxae mT korl is;

üuk ii|ii de .|,ii..|.ii laiis.T (liij li.-t ma.iiirlj.. M-i-l huisff) ilaii li.-l Inliaaiii. liH !. lid v.tI kiu-u-i- dan hel 3.'; iwf. iijii Ae

vuurpoijleii liij licl iiiaiiilfIJL' "laiinHi- dan df overiirinu dr vl.-Ui;cls unlhn-keii üI /ijil nidiiiipiilair. Van dit tlL-uUs wind m
Amslfrdain nrïanfi'n M a s |H' r .Sul<. (lusuliris KI, vvelki- /.nid-Kuiii|.eesiln' !.üijrl iels aan I.anlia t «' \ 1 u r licnniierl

;

de deksiliitdeii zi|n \an voren eenitisziiis neergedrukt, naar aeliteren versmald, eeniiis/ins bultig, mei l weinig duidelijke,

breede zwarte \lei,keii. Lenglo -5—3t min. Veniiüedehjk uit iugevuerd eikenhoul unhvikkeld.
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28. ACANTHOCINUS.

.scliiUlcii bij het <? ii;i;ir liet uiteinde sterl; vcrsmnld, ungcvlclu oF slccius mcl uilcist Idcinc,

oiuUiiilcliJkc viUvlckjcs; liij lici ? I>ijii:i niet naar het uiteinde versmald, niet vele kleinere cii

grootere 'wille of \vit-«cle 'vilivlekkcii bestrooid. Ongevlekic wijfjes schijnen als /';o.tt'H)K«//t'rJ

Ccderlijelin beschreven ic zijn. Zwart, niet zeer geringen bronzig-briiinen glans. Lengte

21—30 nini. 0|) Abies pectinata. Niet inlaiidscli. In lielgie bij Walvergliem; ook bij

Elbei-feld en Uanibnrg; in magazijnen met bont ingevoerd (sar tor F.)

Dekschildeii zonder dwarsindriik over den naad. De bruingrijze beharing, insscheu de besti])-

pcling, o|i de acliierhelft zeer dicht ~

2 Het geel- of witachtige vilt op het schildje door eeiie kale middclliju vcdkomen middendoor

gedeeld. Dekschildeu over de gcliecle oppervlakte verward-, tot aan het uiteinde tamelijk

gelijkmatig, dicht en grof, ccni^szins rimpelig bestippcld; bij het $ naar het uiteinde slechts

weinig versmald. Zwart, met uiterst geringen brninachtigcn nietaalglans, de witte of geel-

witte viltvlckken op de dekschilden gewoonlijk cenigszins (vooral bij liet J) tot onregel-

matige dwarsbanden opeengebüo|)t. Kop en halsscliild niet of slechts zeer weinig gevlekt,

bet halsschild in den regel aan weerszijden over den zijbidt met ecne dichtere viltstreep. In

Noordelijk Europa komen ook volkomen ongevlekte exemplaren voor (wellicht »/«'"'<' '-''•T"'-)-

Lengte irtè—24* mm. Op liontwerven en in magazijnen. Zeer zeldzaam; Den Haag, Sclicve-

ningen, Zntphen, Wolfhczen en Rbedersteeg. In" lielgie bij Tervnercn; ook in de Rijnprov.

I. sutor L.

Met geelachtige vilt nii het schildje slechts aan de basis door een kort, kaal middenstreepje

doorgedeeld. Dekschilden hier en daar ecnigszins in langsrijeu-, naar liet uiteinde veelmeer

verspreid, iets of wat rimpelig bestippeld; bij het $ naar achteren versmald. Zwart, met

meer of minder diiidelijken brnm-bronzigen glans; de sprieten en pooten bij het type rood-

brninachtig, bij het ras pistor Germ. zwart. 'Kop en halsschild (vooral aan de zijden) dicht

viltig gevlekt. Op de dekschilden vcreenigen zich de viltvlckken, vooral het bij J, tot twee

of drie, meer of ininder duidelijke, dwarsbanden; vooral op de meer vcrsiireid bestippelde

achterhelft zijn zij tnssclien de stippels en viltvlckken, in den regel, zeer dicht bruingrijs

behaard; de viltvlekjes zijn in den regel okergeel, soins gedeeltelijk of geheel witgrauw, zeld-

zamer krijtwit. Lengte 134—23', mm. Het ras pistor eenmaal in Rotterdam, vermoedelijk

uit timmerhout ontwikkeld, liet' type komt in Frankrijk en Noord-Afrika voor. Deze soort

ontwikkelt zich uit de hoogste takken van dennen en zwermt tegen den avond.

2. galloprovincialis Oliv.

Aciiiithoderes Serville.

Sprictai borsUhw-i/ii^'- , iels langer dan hel lichaam; de leed/es, van af hel 31-,

^geleidelijk in len,i;lc afnemend. Oogen zeer slerk iiilgerand. Halssehild veel breeder dan

'lang ; aan de zijden , i/t hel midden , mei een grooten , spilsen , kegelvormigen buil. Dek-

sehilden breed, veel breeder dan hel halssehild, ongeveer \\ maal zoo lang als breed,

aan hel uiteinde eenigszins afgcknol, bovenop vlak gedrukl; behalve de gewone, korle

,

neerliggende beharing, zonder' opgerichte haren. Het laatste sterniet bij hel S zeer kort

en aan hel uileinde uilgerand ; bij het ? groot, eenigszins driehoekig. Dijen naar het

uiteinde knotsvormig verdikt. Voortarsen bij het S verbreed en aan de randen bewim-

perd , bij hel ï smaller en niet beivimperd.

Van de 3 Europeesche soorten komt i in hel aangrenzend gebied voor.

Zwart, met een dicht grauw en bruin vlckkig viltkleed bedekt. Sprietleedjcs aan de basis

witgrijs bebaard, aan den top zwart. Halsschild van voren op de schijf met twee zwakke

bulten. Dekschilden, evenals het halsschild, met vele zwarte stippels bestrooid, naar de

schouders meer korrelig, met 3 meer of minder duidelijke, uit samenhangende vlekjes

bestaande, zwartbruine dwarsbanden. Schenen zwartaclitig en witgrijs gevlekt. Lengte

10— 13.J mm. Op doode boomstronken als van berken en beuken; linii— Scpt. De larve

vreet gangen in allerlei loofboomeu, in de binnenlaag van de schors en gaat alleen dan in

bet spint om te verpoppcii. Perris vond de larve in linden, wilgen, populieren, kersen- en

okkcrnotenbooinen. Vooral in bcrgstreken. Niet inlaudsch. In de Rijnprov.
(varius F.) (cl a vip es Schrank)

28. A.canthocinus Stephens.

(Aedilis Serv., Astynomus Steph.)

Sprieten borstelvormig : bij hel i 2,1—5 maal-, bij hel s i|- 2 maal zoo lang als

hel lichaam; de leedjes van af het y , hetzij even lang of in lengte toenemende.
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Hahschild aan den zijrand met een spitsen bult; vóór het midden met vier, in eene

divarsrij staande, gewoonlijk duidelijke, geelachtige haarvlekjcs. Dekschilden ongeveer

tweemaal zoo lang als te zamen breed, soms nog langer ; eenigszins neergedrukt en

oneffen. Prosteriiinn tusschen de voorcoxae tamelijk breed en lang fratijeachtig behaard.

Laatste stemlet bij het S vitgerand ; bij het ï lang-piintig uitgetrokken , met ver uit-

stekenden , buisvormigen oviduct. Dijen knotsvormig verdikt; middelschenen met eene

inkeping; de eerste twee leedjcs der aehtertarsen zonder borstelige viltsool , op de onder-

zijde eenigszins fluweelachtig.

De soorten van dit genus leven op Coniferen, vooral op versch geveld hout. —
De larve en pop van A. aedilis zijn door Katzeburg , Perris en .Schiödte , die van
r et iciilatus door Perris beschreven.

Van de 7 Europeesche soorten komen i /;/ Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

De viltige beharing o|i lie iHivcnzijtle lier tarscii eeiikletirig witgrauw. Het eerste spiietlid

gevvoüiilijl; aan den buitenrand zwart oF bruin, over eer, groot deel van den binnenrand wit-

grauw-, de overige leedjes aan de basis witgrauw viltig, aan den top zwart. Liclubruin oF

grijsbruin , soms een weinig rocstldetirig, met een grauw viltlvlced bedekt. DelvScbiiden, vooral

bij liet $ duidelijk naar liet uiteinde versmald, van voren grof en diclit-, naar bet uiteinde veel

meer verspreid- en lijn korrelig bestippeld, met de flauwe aanduiding van drie langsribbeu,

waarop donkere viltstippeii; met twee sebeeve, minder dicht behaarde, daardoor donkerder
toeschijnende, onduidelijke dwarslianden. Halsschild vói'ir het midden met 4 duidelijke, gele

viltvlekjcs. Sprieten bij het $ -2—5 maal, bij het $ ongeveer ij maal zoo lang als het

licliaam. Lengte 11— 19 mm. De „ Timmerbok". Vooral iu de grensproviiuiën gemeen op
oude dennen en geveld bout; de larve achter de schors van stronken en doode takken; de

kever komt in Aug. en Sept. uit en vcrtociit zich reeds in het eerste voorjaar. Ook menig-
maal O]) tiiiimerliout i. aedilis L.

De viltige beharing op de bovenzijde der tarsen is wiiaehtig aan de basis en zwart of bruin aan

den top. liet eerste sprietlid is, evenals de overige leedjes, alleen aan den top zwart of
bruin. /Cwartbruin of bruin; met een dicht, geelgrauw en grauwbruin, vlekkig viltkleed be-

dekt. Dekschilden met nagenoeg parallele zijden en met drie of vier duidelijke langsribbeu,
waarop vele kleine, zwart en grauw viltig behaarde, bultjes; achter het midden met
een lichter gekleurde, dichter geelgrauw viltige dwarsbaiid, welke naar voren slechts on-
duidelijk, naar achteren daarentegen door een veel smalleren, zwartbruiiien dwarsband vrij

scherp begrensd wordt. Vóór dezen donkeren dwarsband is de bestippcliug diep en vrij dicht,

naar bet uiteinde veel oppervlakkiger en meer verspreid. Sprieten bij bet $ 2 maal, hij bet

ï li maal zoo lang als het lichaam. Pooten roestkleurig-bruin, de dijen geelgrauw viltig,

met groote , kale stippels; de schenen witgrauw en zwart geringd. De buisvormige oviduct
bij het 5 zeer lang. Lengte 9J- 12 mm. Op oude, doode sparren; de larve achter de schors.

Niet inlandscb. In Noord-Diiitschland en in Westelijk-Fraukrijk.

(costatus F., atomarius F.) (reticulatus Razoumovsky)

29. Liopus Serville.

Sprieten borstelvormig , vooral bij liet i in 'toog vallend langer dan het lichaam;
het 4c en 56' lid weinig in lengte verschillend. Halsschild aan 'weerszijden achter
het midden , met een meer of minder scherpen , doornachtigen bult. Dekschilden ge-
welfd , nagenoeg tiveemaal zoo lang als te zamen breed. Prosternum tusschen de voor-
coxae zeer smal. liet <,e sterniet bij het 2 eenigszins kegelvormig verlengd , bij het <?

slechts iets langer dan breed. Dijen knotsvormig verdikt, de middelschenen met eene
inkeping aan den buitenrand. De eerste twee leedjes der aehtertarsen zonder borstelige

viltzool. — De soorten zijn kleine
,
grijs , zwart en bruin gemarmerde kevertjes, 'welke zich

nit pas afgestorven takken van verschillende hoornen ontwikkelen. — De larve en pop
van L. nebulo sus zijn door Heegcr , Perris en Schiödte; de levenswijze is door
Nowicki beschreven.

Van de 5 Europeesche soorten komen i /// Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

Sprietleedjcs, althans van af liet 3c, roestkleurig met zwarten top. Dijhasis en middengedeelte
der scbeneu roestkleurig. Dekscbildcn aan bet uiteinde elk afzonderlijk afgerond, verschillend
geteckcnd, evenals het overige lichaam lijn wit- of eenigszins geelachtig-grauw viltig, met
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twee iiiccr of mindci' duidelijke, brcedc, hniiii- of zwartaclitigc dwarsliiiiulcn, viiii welke

de voorste ongeveer liet gelieele eerste derde gedeelte inneemt en in den regel geheel

in, diclit o|)censtMnde, liniine vlekjes opgelost is; de achterste smallere bevindt zich

acliter het midden, is scherper geteekend, onregelmatig uitgezakt en aan den naad meestal

onderbroken; bovendien vertoonen zich vele bruine of zwartachtige vlelijes, welke tusschen

de twee dwarsbanden, in geringer aantal, meer of minder duidelijk in langsrijcn geplaatst

staan, llalsscliild mee zeer verspreid staande, diepe stippels; de scherpe, doornachtige zijbult

is naar achteren gericht en staat ver achter liet midden. Lengte 6-8.Ï inin. In bosschen en

liarken, op versch afgebroken takken van allerlei loofboomcn, als eiken
,
beuken en verschil-

lende vrucluboomen;' ook op takkenbossen en soms in aantal tegen beukeiistammen zittend. De

larve leeft achter de schors van pas afgestorven takken, o. a. in die van den beuk en den

haaubeuk; de kever knaagt ovale gaten door de schors; April—Aug. Zeer verbreid en in

sommige bosschen niet zeldzanm '• nebulosus I,.

Sprietleedjes en |iooten, evenals het overige lichaam, zwart. Dekschilden aan het uiteinde iets

afgeknot; zwart, een breede, rechte, ongeveer in het midden gelegen, dwarsband, alsook liet

topgedcelte aschgrauw viltig en zwart bespikkeld. De basis der sprietleedjes en gedeeltelijk

ook de pooten aschgrauw. De zijdoornen van liet halsschild staan slechts iets achter het

midden en zijn slechts weinig naar achteren gericht. Lengte 6— S mm. In bosschen. Niet

inlandsch. Bij Hamburg en in de Rijnprov. bij Crefeld (p u n c t ula tus Payk.)

30 Exoceiitrus Muls.

Dit genus is naverwant aan Liopus, doch onderscheidt zich doordat de sprieten,

evenals de dekschilden [behalve de geivone , neerliggende beharing), van lange, afstaande,

stijve haren voorzien zijn , welke op de dekschilden , van terzijde gezien
,
duidelijk in

'toog vallen; overigens zijn de sprieten eenkleurig en nagenoeg niet witgrijs geringd

;

het 4e lid iets langer dan het 5^. Halsschild aan weerszijden met een duidelijk, achter

het midden staand, naar achteren gericht, doorntje. Dekschilden aan het uiteinde gemeen-

schappelijk afgerond. Voorcoxae vrij dicht aaneenstaaudc , de voorste coxaalholten naar

buiten slechts met eene korte spleet. De dijen nagenoeg in hef midden het dikst. — De
soorten leven op dorre, afgevallen takken. — De larve en pop van E. adspersus
zijn door Perris ; de larve van lusitanus door Pcrroud en Schiödte, alsmede de pop

door Perroud beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen i /// Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

Het -,e sprietlid op de bovenzijde met lange, afstaande borstelharen. Dekschilden met meer of

minder duideliike langsrijen van kleine, witte haarvlekjes en kale sti|ipen ; acliter het midden

met een uitgezakten, van vtiren door eene dichte, witte beharing begrensden, dwarsband. Kleur

overigens lichter of donkerder bruin. Halsschild op het breedste gedeelte tweemaal zoo breed

als lang. Lengte 5— 7:^ mm. Op brandhout en in doode, dunne takken van allerlei katjesdra-

gende boomen, als eiken, elzen, okkernoot, tnnime kastanje enz., ook in Robin ia's;

juni, luli. De larve leeft in de genoemde boomen. Eenmaal bij Valkenburg (Limburg). In

Belgii; "bij Antwerpen, Loen en Genck • adspersus Muls.

Het ;e sprietlid op de bovenzijde zonder lange, afstaande borstelharen. Dekschilden zonder

langsrijen van witte haarvlekjes" en kale stippen, alleen neerliggend wit behaard; eendwars-

band achter het midden en eene, iets in het voorste derde gedeelte zich bevindende, zijde-

lingschc laiigsvlek, kaal. Kleur overigens lichter of donkerder roodbruin of geelbruin, het

halsschild soms donkerder dan de dekschilden. Halsschild op het breedste gedeelte hoogstens

]) maal zoo breed als lang. Lengte 5—5i mm. Op doode lindentakken, waarin de larve

leeft; |uni, Juli. Niet inlandsch. Zij zon in België bij Loen en Anderleclit gevangen zijn; in

de Rii'nprov." bij Aken en Crefeld en in VVestfalen bij Soest.

(? bakens L. , baheatus Gylli. nee I-\, crinitns Panz.) (lusitanus L.)

Hoplosia Mulsant.

Dit genus onderscheidt zich van E.xo cent rus door de tamelijk ver van elkaar

verwijderde voorcoxae en door de voorste co.vaalholten , welke zich naar buiten breed-

hoekig voortzetten. Sprieten langer dan het lichaam, de leedjes van af het 4e geleidelijk

in lengte afnemend. Halsschild aan weerszijden , iets achter het midden , met een doorn,
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van welke slechts de top iets naar aciitercn gerie/it is. Dekschihlen aan het nitcinde elk

afzonderlijk afgerond.

De eenige Europeeschc soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Zwiirt (iF [ickliruin; dun, grauw bL-liiianl; liet laacstt durdc gcdcultc der dckschildeii, benevens

een dwarsband vlak achter het midden, diclit grauw behaard en in den regel ecnigszins

roestkicurig; veelal breidt zich deze kleur iets ineer over de deksehilden int. Knp en

halsseiiild vrij dicht en diep bestipiicld; liet halsscliild met zwak gekielde middellijn en aan

weerszijden daarvan met een of twee, grauwgeel behaarde, veelal afgcwreven en glanzige,

biiltig-verlieven plekjes. Deksehilden met verspreide, schuin afstaande borstclliaartjcs;

irrof en diep, vóór liet midden dicht, naar het uiteinde veel meer verspreid bestippeld; op

het dicht grauw behaarde laatste derde gedeelte zijn de tamelijk ver uiteenstaande stippels

cenigszins navelachtig en kaal Sprietleedjes van af het ;',e in de basaalhelft wiigrauw geringd.

Lengte loi— iii mm. Niet inlandsch. In Noord-Oiiitscliland en in de Kijiipniv. Zij werd

o. a. bij lierlijn öp lindcn-brandhout gevonden.
(cinerca MnK., punctiiUua !Muls.~) (lennica l'ayk.J

31. Pogouoeliaeriis Latreille.

Sprieten borstelvorniig , lang behaard, zoo lang of bijna zoo lang als het lichaam

;

het 4t- lid zoo lang als het y en bijna tweemaal zoo lang als het $e ; de leedfes witachtig

geringd. Halsschild aan weerszijden met een doornaehtigen bult , welke nagenoeg in of

'vlak achter het midden staat en recht naar buiten gericht is. Deksehilden veel breeder

dan het halsschild, met sterk uitstekende schouders, ruim i\ maal zoo lang als breed,

naar achteren iets versmald, aan den top eenigszins afgeknot of uitgerand; de buitcn-

tophoek afgerond, stomp of in een spitsen tand uitgetrokken; de S'-hijf met kielvormig

verheven langslijnen , van welke die naast den naad eenige zwarte haarbnndels draagt.

Voorcoxae tamelijk ver van elkaar verwijderd. Dijen aan het uiteinde sterk knotsvormig

verdikt. — De soorten van dit genus leven vooral op dorre , afgevallen takken van dennen

en enkele loofboomcn , enkelen op bloeiende dennen; hare klcurscliakeeringen komen zoo

zeer met die van doode takken overeen, dat zij niet gemakkelijk in 'toog vallen.

De larve en pop van P. h ispi dus zijn door Schiódte en Perris , de larve nog

door Bouché ; de larve en pop van decor atus door Perris en de larve van hispi-

dulus door Perris beschreven.

Vau de 12 Europeesche soorten komen 3 /// Ah-derland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Deksehilden aan den bniten-toplioek afgerond, bij uitzondering stom|) (Sub-gen. Pityoplu-

lus Muls.) -

Deksehilden met een spitsen tand aan den buiten-toplmek (Sub-gen. Po go n och ac r u s i. sp.).

Halsschild zonder glad gedeelte op de middellijn 4

2 Deksehilden aan het uiteinde niet bestippeld 3

Deksehilden tot aan het uiteinde duidelijk en diep bestippeld. Bovenzijde vrij kort en spaar-

zaam, afstaande behaard. Schildje wit of grauw viltig. Kop en halsschild neerliggend grauw

behaard, het halsschild met twee kale builen en eene korte, gladde middellijn. De wit behaarde

basis der sprietleedjes, het grootste gedeelte der püoteii, de voor- en achterrand en soms

ook een gedeelte van het midden van het halsschild en meestal ook de gehcele deksehilden,

op den donkeren scheeven band na, roestkicurig; het overige lichaam zwartachtig; bij som-

mige exemplaren heeft de zwartachtige, bij anderen de roestkleurige tint den overhand.

Deksehilden op de voorhcift met een breeden , scheeven , dicht witachtig of geelgrauw viltigen

indruk, welke van achteren door een donkeren, scheeven band begrensd is; de acliterhellt

is dun neerliggend behaard en meer of minder wit- en bruinachtig gevlekt; de binnenste

langsrib achter het midden met twee zwarte haarbnndels. Halsschild aan den voorrand

breeder dan aan de basis. Lengte 4—5| mm. Op dorre heggen, takkenbossen en doode,

afgevallen takken van eiken, berken enz. Voor- en najaar. Niet inlandsch. Zij zou in België bij

Ixelles gevangen zijn (een ex. uit de coU. JVesmaii, dat ik zag, is decoratus Fairin.);in

de Uijnprov. bij Crefeld en Elberfeld, ook bij Bremcn.

(ovalis Gincl. ed. L., scutellaris Muls., multipunctatus Georg, Schlumbergeri Duf.) (o v a t u s C.oezc)

3 De schedel met twee zwarte haarbnndels. Deksehilden op du voorhcift met een breeden, wit-

viltigen dwarsband, welke aan den zijrand naar voren gericht, aan den naad gewoonlijk
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onderbroken en vnn ;iehtcrcn meer of minder liruin ol' zvvartacluig begrensd is. Licbaani

overigens roodaciuig-brnin of bruin, neerliggend, vlclikig beliaard; de l;op tussclien de

sprieten wit beliaarii. llalsscliikl dieht wit- en liruinachtig, vlckkig beliaard, bruin gevlekt;

o|i de scliijl' met twee naakte, glanzige bultjes en soms met een kaal, glanzig vlekje op de

mitklcllijn. Scliiklje Hiiweclaclitig-zwart, met witte middellijn. Dekscbilden vóór den witten

dwarsba'nd met een stompen, dicht bewimpelden bult; wit en bruinachtig gevlekt; op de

achterhell't, alsook op den naad en den zijrand, bruin gevlekt. Van de drie Idclvormige

langslijuen verdwijnt de buitenste achter bet midden , de binnenste twee zijn op de acliterhcirt

scherp' aangeduid en dicliter wit behaard; de binnenste vertoont 2 ol' 3 zwarte haarbundels.

Lengte 5—7{ mm. (".eiiieen op afgevallen dennentakken en bloeiende dennen. April—Sept.
Cfascicularis Panz.) i. fasciculatus de G.

De schedel zonder haarbundels. DekschiKlen op de voorliell't grootendeels aschgraiiw-, om het

schildie wat minder dicht behaard. IJovenzijde lang bewimiierd. Schildje llnweelachtig-zwart,

met witte niiddellijn. De kleur is evenals bij ovatus verandeilijk, hetzij meer roestkleurig

of roodbruin, veelal echter meer zwartacbtig, welke laatste kleur zich zoodanig over de

dekscbilden kan uitbreiden, dat de kale, van voren door de dichtere aschgrauwe beharing

begrensde, scheeve band slechts weinig in 'toog valt; ook zijn de dekscbilden meer of minder

bruin- of zwartacbtig gevlekt. Halsscliild van voren niet ot' nauwelijks brccder dan aan de

basis, gedeeltelijk met gladde middellijn. Dekscbilden op de voorhcllt slechts zeer opper-

vlakkig ingedrukt; de buiten-tophock afgerond of stomp. Deze soort schijnt veelal met

ovatus verward te zijn. Lengte 4— 5Ó mm. Op dennen. Zeer zeldzaam; Arnhem, Apeldoorn,

Elspeet, de Bilt en Breda; Mei—Scpt. Ook in België . . (ovalis Muls.) 2. decoratus 1'ainn.

4 Schildje geheel fluweelacluig-zwart. De naadhoek der deksehilden niet tandvormig uitgetrokken.

Dekscbilden achter bet schildje met ecne bruinachtig behaarde, gedeeltelijk kale, breede

plek, welke aan weerszijden een krachtigen bult vertoont, waarop een zwarte haarbimdcl;

daarachter breed en diep ingedrukt, tot aan het uiteinde krachtig en diep bestippeld. Lichaam

overigens roestkleurig of roodbruinachtig; kop, halsschild en onderzijde zwart gevlekt of

meer' uitgebreid zwart, de deksehilden met een scheeven, zwarten band achter den indruk

en niet zwart uiteinde; veelal het gedeelte achter den indruk nagenoeg gclieel zwart of

zwartbruin. De bruinachtige plek achter het schildje is door eene witte of geelwitte viltvlek

omgeven, welke van achteren afgerond is en een groot gedeelte van de voorhelft inneemt.

De kielvorniige langslijnen zijn "krachtig ontwikkeld en evenals de naad- en zijrand, bij

versche exemplaren, dichter witachtig behaard en roodbruin gevlekt; de binnenste langsrib

vertoont twee zwarte haarbundels. Halsschild aan weerszijden op de schijf niet een glanzigen,

gladden dwarsbult. Bovenzijde met weinige, korte borstelharen. Sprietlecdjes van afliet 3e

aan de roestkleurige basis, slechts kort wit geiingd. Lengte 3|-6 mm. Verbreid en op

sommige plaatsen niet zeldzaam op doode, dunne takken van allerlei loofboomen, vooral

vrucbtboomen; ook op klimop en Viscuui album; Maart—Nov. De larve in allerlei hout.

(pilosus F., dentatus Fourcr.) 3. hispidus L.

Schildje lluweelachtig-zwart, met een witten middenband. De naadhoek der deksehilden tand-

vormig uitgetrokken. Deksehilden op de voorhelft met een breeden , dicht wit-viltig behaarden

band, welke de basis niet bereikt en van achteren scher;) zwart begrensd is; achter de basis

slechts met eene zeer vlakke buil, zonder zwarten haarbundel; de basaalzoom en om bet

schildje gewoonlijk geel- of groenachtig-bruin viltig; het uiteinde roestkleurig, zwart en wit

gevlekt; de binnenste langsrib niet drie zwarte haarbundels. De voor- en achterraiid van het

halsschild roestkleurig. Het 4e sprietlid tot aan de helft, de volgende leedjes, alsook het 3e,

slechts aan de basis wit geringd. Lengte C—-^ mm. Op hontstapels en dunne, doode takken

van verschillende loofboomen, vooral katjesdragende; ook tegen ie|>eiistamnicn en klimop.

Voor- en najaar Niet inlandscli. In Belgii; op vele plaatsen; ook in Westfalen eii^ bij Llber-

fcld in de Rijnprov. Ik zag een Belgisch exemplaar uit LTccle (ex. coll. Lam cer e").

(bidentatus Tlioins., hispidus F.) (hispidulus Pill.)

32. Hai»lociieniia Stephens.

(Mesosa Serville)

Sprieten horsfc/vonnix , Zanger dan het liehaam , op de onderzijde mei lange

,

a/slaande haren ; het eerste sprietlid op de onderzijde naar buiten ,
kort voor het

uiteinde, met een seherpen kant. Halssehild veel breeder dan lan.if, van voren en van

aehteren reeht afgeknot , aan de zijden bijna reeht , zonder bult of tand. Liehaam breed,

de deksehilden veel breeder dan het halssehild, i.J— ij maat zoo lan.g als te zamen

breed, aan liet uiteinde afgerond. Achterlijf weinig langer dan aan de basis breed. Poolen
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kraclitix ontwikkeld
.,
de dijen in hel midden iets verdikt : de klauwen ,i;eviioon. Gevleu-

^'eld. — De soorten ontwikkelen ziek uit droog kont en broze, doode takken van versehil-

Icnde boonien , als eiken ,
populieren , linden enz.

De larve en pop van H. nebulo sa zijn door Sehiodte en Perris, die van cur-

enlionoides door Xambeu beschreven.

Van de 3 Europcesche soorten komen i in N'ederland en i /// het aangrenzend

^i^'ebied voor.

HalsscliilJ aan weerszijden met twee seherp begrensde, rondacluige, lliiweelzwarLe, met geel

omzoumde, viltvlcUken. DeUscliilden breed, op de VDorhelft korrelig, op ell; acliter liet

midden eveneens met eene rondacluigc, geel omzoomde, fliiweelzwartc oogvleU en iets vóór

liet midden met een of twee, naast elkaar staande, kleinere, zwarte vlekken, welke alleen

van achteren geel omzoomd zijn; soms bevindt zicli nog op den naad, tussclien de beide

oogvlckkcn, eene, alleen van voren geel omzoomde, zwarte vlek. Bovendien is de gelicele

bovenzijde van kleine, gele viltvlckjes voorzien, welke op de dckscliildeii liier en daar

verspreide, golvende dwarslijnen vormen; 0|i het midden van het halssehild ontbreken deze

vlekjes veelal geheel; langs den naad zijn ook kleine, zwarte vlekjes ingcstrooid. Schildje

geheel granw behaard. Lichaam overigens zwart; dicht en lijn, neerliggend, grauw behaard.

Sprieten van af het 3c lid roodbruin; de basaalhelft der leedjes neerliggend, witgranw

behaard. Onderzijde dicht met gele haarvlekjes bezet. Mesosternnni sterk bultig opgericht.

Lengte 10— 16 mm. In bossclicn en op hoiiterven, op houtstapels en doode hoornen, vooral

eiken en beuken; voor- en najaar. De larve o. a. in dor beukenhoiit. Niet inlandsch. In

België bij Postel en Morlamvelz; ook in Hannover en in de Rijnjirov. Ik zag Belgische

exemplaren uit Postel (Mus. de Br.) en Morlanwclz (coll. Laiiieere^.

(oculata Fonrcr.) (c u r c u li o n oides L.)

Ilalsscliild en dekschildeii zonder lUiweelzwarte oogvlekkcn. nekschilden langwerpig, van af de

basis over de geheele oppervlakte, evenals het halsschilcl, met diepe, verspreid staande,

stippels; slechts geheel aan den basaalrand iets korrelig. Lichaam zwart; kop en halssciiild

neerliggend, witgrauw en roestkleiirig vlekkig behaard, met meer of minder duidelijke, kale

langsstrooken en -vlekken. De dekschilden roestklenrig of bruinachtig \iltig, met een breeden,

gedeeltelijk witten, gedeeltelijk lichter bruinen, viltigen , uitgezakten dwarsbaiid, welke van

voren en van achteren meer of minder duidelijk zwart omzoomd is; achter dezen dwarsband

bevinden zich nog enkele kleinere, zwarte vlekken; in de voorlielft nabij den naad een wit

vlekje. Schildje zwart met gele iniddellijn. Sprieten van af het 3e lid roodbruinachtig; de

leedjes aan de basis neerliggend, wit behaard, aan het uiteinde donkerder. Oudcrzijdc, vooral

aan weerszijden, zeer dicht roestklenrig en grijs of geelbruin behaard, met kale stipvlekjes.

Mcsosternum nauwelijks bultig opgericht. Lengte 8—15 mm. Op droge takken, vooral van

eiken en beid;en. De larve leeft in bros geworden dood hout. Men vindt den kever vooral

door eikcntakken door te breken, die in den winter afgevallen zijn. Verbreid in de diluvialc

streken en in Zuid-Limburg, Mei— Juli; ook in de omstreken van Haarlem en bij Velzen.

(iiubila Gmel.) i. nebulosa F.

Anaesthetis Muls.

Sprieten borstelvormi,^' , bij het i' zoo lan,:; als-, bij het ? korter dan het liehaam.

Oo,e;en sterk uit.t^erand , mati.i,^ .ifrof ,i;efaeetleerd. Halssciiild veel breeder dan lang. aan

de zijden nauwelijks verbreed , zonder bult of tand. Dekschilden breeder dan het hals-

schild, cylindervormig , 2.! maal zoo lang als te zamen breed ; de naad van achteren

met een
'

duidelijk verheven rand. /{pisternen van den metathorax met parallele zijden.

Pooten kort en dik, de dijen aan hel uiteinde eenigszins knotsvormig verdikt ; klauwen

ongetand. Pij het i het 5c sterniet aan hef uiteinde met een dicht behaarden indruk en

eene uitranding aan den to/<.

De eenige Europcesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, fijn behaard, tamelijk glanzig. Halssciiild veelal roestklenrig, zeer grof bestippeld.

Dekschilden iets roodachtig-geelbruin , zeer dicht en diep bestippeld. De kop lijiier bestip-

peld; het metasternum met groote, grove stippels. Lengte 5|— 9 mm. Deze soort komt

tegen den avond te voorscliijii , o. a. op bloeienden Ru bus; over dag zit zij verscholen

tegen dunne takken van zieke of kwijnende eiken , hazelaars, elzen , wilgen en vruchtboomen
,

Mei— Aug. De larve vreet zich in het hout en graaft een cylindervormigen gang. Niet inlandsch.

In België bij Ridderboru en Taniise. In de Rijnprov. bij Aken, Crcfeld en Diisseldorf; ook

iu Oldenburg en Westfalen. De larve en pop zijn door Perris besclireven.

(iivida llerbbt, teutouica Gmel.) (testacea F.)
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33. Saperda Fabr. (P^i-. 10411).

Sprieten borsleh'ornüx , ^00 iani:; als liet lieliaain of lati'^er ; liet 3c lid lan^i^er dan
het 4e Kop zoo breed als liet lialsseliild. Oo;j^en sterk uit^^erand , niet uitpuilend . fijn

gefacettecrd Halsschild kort-cxlinderi'orinig , iets breeder dan lan,i^ , aan de zijden nau-

welijks verbreed^ zonder tand of bult, van voren en van achteren recht afyeknot of
wel de achterrand tweemaal Jtatrw uitgebogen. Dckschilden neergedrukt , breeder dan
hei halsschild, met uitpuilende schouders, meer dan dubbel zoo lang als te zamen breed

,

met tamelijk paraHele zijden of naar het uiteinde versmald , zonder opgerichten naad-

rand. Poolen gen'0071, de dijen in het midden het dikst, naar het uiteinde niet knots-

vormig verdikt : de achterdijen tenminste het voorlaatste sterniet bereikend. Tarsklauwen
gewoon.

De soorten van dit genus leven op booincu en struiken ,• de larven in het hout of
in de takken van verschillende boomen

,
als vruchtboomen , wilgen en populieren ; een

paar soorten (.S. care har ias en populnea) zijn soms schadelijk aan jonge popu-

lieren. — De larve en pop van S carcharias zijn door Ratzeburg en Schiodte

,

die van scalaris door Goureau ; de larve van populnea is door Bouché, Ratzeburg,

Goureau , Schiodte en Perris , de pop door Bouché en Schiodte, alsmede de geheele

ontwikkeling door Pissot; de larve van p hoc a door Erné en Xamhen beschreven.

Van de 8 Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 2 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Voorhoofd tiisschcii Je sprieten diep gegroefd. Dekschildeii niet grove, diepe stippels bezaaid,

welUc niettegenstaande de dielite, viltige beliaring, glanzig zwart blijven; vooral bij bet $
nnar acliteren duidelijl; versmald 2

Voorhoofd tiisscben de sprieten niet gegroefd, hoogstens met een l;ort, verdiept langstrecpje,

onder de viltige beharing verborgen 3

2 De laatste sprietlecdjes geheel aschgranw, viltig liehaard, de overigen aan liet uiteinde zwart. De
aan de basis korrelig bestippelde dekschiJden met cenigszins tandvormig uitgetrokken top; bij liet

^ achter de brecde schouders ingesnoerd en naar het uiteinde sterker-, bij het S veel minder
versmald (Sub-gen. Anaerea Mids.). Zwart, niet een dicht okergeel ol meer gtauw (ah. c.

grisescens Muls.) haarvilt bedekt. Kop en lialsscliild , evenals de dekschildeu, met kale

(doch kleinere) stip]iels bezet; achter het midden der dekscliilden vertoont zich een meer
of minder duidelijke dwarsbaiid, doordat de stippels aldaar meer verspreid staan. Het g is

kleiner dan het J. Lengte 20»—28 mm. Gemeen op verschillende Po p u 1 ns-soorteu, zoowel
wildgroeiende als gekweekte. De kever vliegt na zonsondergang rond. Juni— Sept.; zij is

bekend inuler den naam van „Po|nilierboktor". De larve ontwikkelt zicii in het hout van
levende boomen I. carcharias L.

De laatste sprietlecdjes, evenals de overigen, aan liet uiteinde duidelijk zwart. Dekschildeu aan

den top afgerond (Sub-gen. Am il ia Muls.). Deze soort gelijkt overigens in habitus, kleur
en beharing zeer op carcliarias, docli zij is gemiddeld veel kleiner en doorgaans meer
grauw of licht geelgraiuv getint. De dekschildeu zijn naar de basis zeer diep, doch niet

korrelig, bcstippeld; aan de schouders naar verliouding veel smaller dan bij carcharias.
Het 5 heeft meer parallele zijden, het J' is naar het uiteinde duidelijk versmald. Lengte
15— 20Ï mm. Op Salix caprea, waarin de larve leefi; }nni. Juli. Niet inlandsch. In de
Rijnprov- bij Elberfeld '

(? si'milis Laich.) (]ihoca Frölil.)

3 Voorhoofd vóór de sprieten eenigszins gewelfd (Sub-gen. Compsidea Mnls.). Zwart of
bruinzwart, veelal met uiterst geringeii bronsglans; geelgrauw of okergeel-, bij het J in den
regel dichter dan bij het ^ viltig behaard; bovendien met vrij lange, afstaande, dichte
wimperbeliaring. Halsschild aan de zijden met een breedeii geel-vikigen band; over het

midden met een dergelijken smalleren , veelal onduidclijkeii langsband. Dekschildeu meteene
eenigszins onregelmatige laugsrij van 4 of 5, dicht viltige, liaarvlekjes. Sprieten van af het
3e lid aan de basis ascligrauw geringd. De vrij dicht staande, grove, glanzige stippels der
dekschildeu komen duidelijk uit de viltige beharing te voorschijn; bij vele mannetjes zijn

nagenoeg alleen de viltige liaarvlekjes (soms weinig duidelijk) voorhanden. Onderzijde dicht
grauwgeel behaard; met talrijke, uiterst kleine, kale stipjes i) Lengte 9— I3i mm. De
„Kleine Populierboktor". Vooral langs boschranden; op vele plaatsen gemeen opPopulus
trein ula. De larve ontwikkelt zich in de levende takken, hare aanwezigheid veroorzaakt
kuoopige aanzwellingen 2. populnea L.

t) In I,j].biid kuiiit eenp :ib. c. sv/Z/tix /fit. vuul-, liij w.-lkt^ d.' vilUc.-kciiinfï wit;u-liliy
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VDOrhool'd vóóv de sprietL-ii volkomen vhik. Dckscliildtn mee zwarte tcckeiiing of met ccue

rij vaii 4 zwarte vlekjes 4

4 Dckseliildcn met ccne, eenig^zins glanzige, zwarte teekciiing, gevormd duur een zwavelgeel

(soms van ccn gering groeiiaclitig tintje voorzien), zeldzamer ccnigszins ascligraiiw viltklecd,

hetwelk bestaat uit eene strook over den naad, 5 daarmede sainenliangendc, zijdelingsclie

verbreedingen, een sniallen randzoom en eenige, versdiillend gevormde, alzonderlijke vlekken.

Kop en balsseliild dicht geel vikig; ccuc driehoekige schcdclvlek en eene groote, van vuren

ingcsnoerde midden- en eene zijvlek op het halsscliild zwart. Sprietlcedjes van af het 3e aan

de basis ascligraiiw geringd. Middelschenen, vooral bij het <?, sterk gekromd (Sidi-gen.

Saperda i. sp.). Lengte 12J-18 mm. De hirve leeft in dood hout van elzen, populieren,

beuken, esclidourn en vrnclitboonicn (vooral de kers, de appel en ook de okkernoot); April

—

half Juni. Verbreid en op vele plaatsen niet zeldzaam 3. scalarls L.

DeksL'hilden elk met eene langsrij van 4 zwarte vlekken , benevens in den regel met eene

zwarte scboiulervlek (Sub-gen. Argalia Muls.). Halssehild veelal met eene, gedeeltelijk kale,

niiddellijn; op de schijf met twee stippen achter bet midden en aan weerszijden met eene

stip, vuór het midden, zwarr. Lichaam overigens dicht liclit-groenachtig viltig. Lengte

14-17J mm. Op linden, in bosschcn en parken; ook op geveld hout van Populus tre-

in ui a. Zij kunit tegen den avond te voorschijn, einde Mei— Jidi. De larve zou in Pop u I n s

tremula leven. Niet inlaudscli. In de Rijuprov. en llannover.

(trcmulae F.) (octu p u n c ta ta Scop.)

34. Tetrops Steplieiis.

(Polyopsia Muls.)

Sprieten ceiii,i;szius draadvormi^' , hij het $ ongeveer zoo lan,^'- a's- , Inj Itet % l-:orter

dan het lichaam ; viltig; behaard, het 2e lid bijna de hel/t zoo lan^^ als het y. Oo^pyt

volkomen middendoor ^'edeeld. Halssehild breeder dan lang, door eene zeer duidelijke,

diepe dwarsgroef aan de basis ingesnoerd , de zijden zwak verbreed , zonder bult of
tand. Dekschilden iets meer dan tweemaal zoo lang als te zamcn breed , elk afzonderlijk

aan het uiteinde afgerond. Dijen der acliterpootcn het 3^ stemlet nauwelijks bereikend.

'Jarsklau-wen slechts met een kleinen, spitsen tand aan de basis. Zeer kleine soorten.

Van de 2 Europeesclie soorten komt i /;/ Nederland voor.

Zwart, glanzig; de sprieten veelal naar het uileinde roodbruinachtig. Kop en halssehild afstaande-,

de dekschilden meer neerliggend, geelachtig behaard. Pooten roodgeelachtig, de middelsten

en vooral de aclucrstcn meestal grootendcels zwart. Dekschilden ukergeel met zwartachtig

uiteinde, zeldzamer eenkleurig okergeel i). Kop en halssehild tamelijk lijn en verspreid-,

de dekschilden krachtig en vrij dicht bestippeld. Lengte 3—5J mm. Op boumen en heesters,

als meidoorn, vogelkers, wilde rozen, hazelaar, appel enz., ook op U m be 1 11 fe re n; de

larve leeft in de takken. Op vele plaatsen niet zeldzaam, .April—Juli . . . i. praeusta L.

35. Steiiostola Miilsant.

Sprieten dun , behalve de wimperharen fijn zijdcachtig behaard ; het 2C lid zeer

kort. Dekschilden iets meer dan driemaal zoo lang als te zamen breed ; eenigszins

cvlindervormig , in het midden iets versmald, iets vóór het uiteinde wederom eenigszins

verbreed en elk afzonderlijk afgerond. Dijen der achterpooten tot aan liet laatste stemlet

reikend. De klauwtaud reikt iets over het midden. Overigens naverwant aan Oberea
en Phytoecia.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /// Nederland voor.

Lichaam lang en smal, op de bovenzijde eenigszins vlak gedrukt; leikleurig-zwart, de dek-

schilden iets meer glanzig blauw- of grocnachtig-zwart; met grijze opgerichte- en lijne

neerliggende beharing; het voorhoofd, incer of minder de zijden van het halssehild, het

schildje en de zijden van het stcrnum witachtig viltig. Halssehild vierkant, evenals de kop

lijn en dicht-, de dekschilden zeer grof en dicht bestippeld. Het eerste sprietlid rondom, de

In (ir Miii.sUckfil van Parijs kuinl rtMii- ali, c. Sttiif.ti Clirvrul. vuur, wier llt-ksuliildeil aan (ii- liasis, langs di' zijdrn <

di;n lu]i hri-ed zvvait gezuünid zijn; L't-nt' ab. i . iii'iiti Ki. nifl yelieel /vvarlc dt-kscLildeii kuinl in de Alpen vuur.
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Sprieten draactvormii; , hoogstens zoo lang als-, in den regel veel korter dan het

lichaam. Tasters geel. Oogcn sterk nitgerand. Halsschild aan de zijden zonder bult of

tand. Dekschilden iets hrecder dan het halsschild , zeer la?ig gestrekt
, 3 tot .^ maal zoo

lang als te zamen breed, met parallele zijden ; bij de mannetjes gewoonlijk naar het

uiteinde tneer versmald ; aan den. top scheef afgeknot en meer of minder nitgerand, of

elk afzonderlijk afgerond. Achterlijf latiger dan kop en thorax te zamen. Poolen kort,

de achterdijen tot aan het uiteinde vati het tweede stcrniet reikend. Tarsklainven met

een grooten tatid.

De soorten van dit genus vertoonen zich over dag op verschillende planten — De
larve en pop , alsook de levenswijze van O. eryth r o cep h ala zijn door Xambeu ; de larve

en pop van oculaia door Pcrris ; de larve van pupillata door Goureau; de

ontwikkeling van linea ris door Posel , alsmede de larve door Ratzcburg en Goureau

beschreveti.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 /;/ Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

I Epiplcuren der dckscliilJeii, uiinstcns van voren, geel of oranje (bij soinniige cxcniplareii van

O. linea ris bijna geheel zwart -

Epipleuren der dekschilden geheel zwart. De kop gewoonlijk rood, zeldzamer zwart; het

halssehild hetzij (op den voor- en achtenand na) roodachtig, hetzij geheel zwart of met

cene roodc middenvlek. De pooten en gedeeltelijk ook het achterlijf' roodachtig-geel. De

ondcrliclft der oogen is wel grootcr dan de bovcnhcll't, doch overigens niet bijzonder ont-

wikkeld. Dekschilden tiisschen eene, in den regel weinig verheven, langsrib in het midden

en den naad met drie regelmatige hngsrijen van diepe, grove stippels; naar het uiteinde en

langs de zijden meer verward-, aan den top bijna niet bcstippeld. De beharing grauw, zoodat

de dekschilden gewoonlijk n.ecr ot' minder grijsachtig zwart ol' grijs zijn. Bij sommige wijfjes

zijn de pooten en de "onderzijde dicht goudgeel behaard; ook is de liggende beharing der

dekschilden meer geelgranw. liij het $ liet 5e sternict over de geheele lengte iets ingedrukt

en aan den top nitgerand; bij het ? slechts aan het uiteinde Haiiw ingedridct. Lengte
gi— 121 nim. Langs rivieroevers, op verschillende E u p h or bia-soorten. Niet inlaudsch. In

de Rijnprov. bij Cleef en Dtisseldorf (eryth roce ph a la Schrank)

1 Halsschild, schildje en onderzijde geheel of grootendecis oranjegeel 3

Halsschild, schildje en onderzijde geheel zwart; de tasters, de pooten en gewoonlijk ook een

smalle zoam aan den basaalrand geel. Het voorste gedeelte van de ei'ipleuren der dek-

schilden geel Qimhala Muls., parallda Scop.), doch komen ook exemplaren voor, bij

welke de e)iiplenren bijna geheel zwart zijn. \\o\^ en halsschild afstaande zwart-, de dek-

schilden neerliggend, lijn, grauw behaard. Dekschilden met regelmatige langsrijen van zeer

grove stippels, naar het uiteinde iijner en meer verward bcstippeld. De onderhelft der oogen

is meer ontwikkeld dan de bovenhelft, daardoor zijn de wangen zeer kort. Rij het $ is het

5e sterniet breed driehoekig, vlak, ingedrukt en aan den top uirgerand en bewiiiiperd; bij

het 5 met recht afgeknotten top en met een diepen Uingsindrnk, welke zich op de achter-

helft verbreed. Lengte 12—15 mm. In bosschen, tuinen en parken; op hazelaars, doch naar

het schijnt ook wel op vruchtboomen in boomgaarden. Zij zit in den namiddag op de bladen

en vliegt in de schemering rond; einde Mei

—

Juli. De larve leeft in de takken van den

hazelaar. In aantal bij Oirschot en Doetinchem; ook bij Maastricht, Valkenburg en Kerkrade.
2. linearis L.

In Wcsllalïii mu iiu|; gevangen ïijn S, nigri|)es F. (a I li o»i; u lelU t a Kiisl ) . w.-lkc >üoiI «rlli, lit uil 7.uid-F,uru|ia

iniïcvotTil is.
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3 Oiulerzijdc ycliuL-l oranjegeel. UalsscliiUi met twee zwarte riigsti|ipcn in het midden, uellce

liij ah. c. *i>iiiculata lïcyd. oinbrcl;en. De kop inet de sprieten, benevens de delcscliilden,

op een zeer smallen basaalznoni aan weerszijden van liet schildje en het voorste gedeelte van

de cpijilein'en na, zwart; gcene gele IiasaalvleU om het seliildje zoo als bij p 11 p il la ta.Deksehildcn

dicht, neerliggend, grijs behaard, niet groote, ronde, voor een groot deel in langsrljen staande,

stippels. Bij het J' het 5c sterniet diep ingedridu en aan weerszijden van den top zwart

gewimpcrd; bij liet ? met ccnc, van achteren verbreede, verdiepte langslijn. Lengte 14— 19 mm.
Verbreid en u\> soiiiniige |)laatscn niet zeldzaam; langs oevers op wilgen-hakhout en in booin-

Uwcekerijen op verscliilicnde Sa I i x-soorten ; einde |inii— Acig. De larve leeft in de levende

t;il;l;cn !• oculata L.

De eerste 3 sterniten, het uiteinde van het achterlijfen de episternen van den nietathorax zwart

gevlekt. Ilalsschild aciiter het midden, aan weerszijden, met eene zwarte stiji; soms nog

met een klein zwart stipje voor het schildje. Dekschilden niet eene dtndelijke, gele sciitcl-

lairvlek , welke zich soms (doch niet scherp van de grijze kleur onderscheiden) over een

grooter ol' kleiner gedeelte van de lengte voortzet: de epipleiiren van voren , de pootenen

overigens de onderzijde geel. Dekschilden niecr ol minder dicht, neerliggend, grijs behaard,

grootendeels onregelmatig bestippeld; aan het uiteinde scheel' naar binnen at'geknot en uitge-

rand. Bij het $ is het pygidium zwart gezoomd, het 5e sterniet breed zwart, het 4e niet

gevlekt; bij het 5 het pygidiiuii zwart gezoomd, het 5e ankcrvormig gevlekt, het 4e met

een zwart streepje. Lengte 13 -17 nnn. In tuinen en parken, op kamperfoelie en seringen 1),

luni— Sepi. Op het midden van den dag vliegt zij bij lellen zonneschijn rond. Niet inl.

in België hij Luik, Charleroi en jemeppe; ook 1n de Rijn]irov. Ik zag hclgische exemplaren

uit Jenicppc (ex Mns. Brux.) ,
.'

'

• (P " P ' H-i " Gylh.)

37. Phytoecia Mulsant.

Spruicn krachtig ontwikkelt/ , draad- of borstelvormig , zoo iang als-, of langer

dan het lichaam.. Voorkaken gewoonlijk in eene scherpe punt eindigend, bij c oer u-

lescens aan den top gespleten of nitgerand. Tasters zivart. Oogen sterk uitgcrand of
middendoor gedeeld. Halsschild aan de zijden zonder tand of hult Dekschilden naar

achteren meer of minder versmald , iets breeder dan het halsschild , meer dan dubbel

zoo lang als te zamen breed ; aan den top afgerond , i'eclal ook scheef afgeknot. Ach-

terlijf zoo lang als kop en thorax te zamen Poolen kort, de achterdijen hoogstens tot

aan het uiteinde Tan het derde sterniet reikend. Be klainvtand nagenoeg tot aan het uit-

einde reikend. De mannetjes zijn veelal slanker dan de wijfjes ; bij enkele soorten bevindt

zich een doorn aan de achtercoxae , zeldzamer {Inj niet in ons gebied voorkomende soorteti)

een scherpe tand op enkele sterniten. Bij de icijfjes vertoont het anale sterniet , van

voren , een langsgroefjc.

De soorten van dit genus leven uitsluitend op kruidachtige planten, als: Co mpo-
si ten, B o r agi n eei'n , Umbelliferen enz.; zij vertooncn zich over dag. -- De
larven ontwikkelen zich onder in de stengels , dicht bij den 7iwrtel. — De larve en pop van

P. pustulata zijn door Perris, de levensgeschiedenis van cphippium is door

Heeger en de larve van coerulescens door Candize beschreven.

Van de ± 50 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 3 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Pygidiimi en het anale sterniet roodachtig. Halsschild over het midden gekield, niet eene langwerpige,

roode middeuvlek 2), welke op gelijken afstand van voor- en achterrand verwijderd is.

Zwart; lijn, meer of minder dicht, neerliggend, grijs-, het schildje gewoonlijk meer wit

behaard. De voorschenen, de tophelft der dijen (behalve het uiteinde der middel- en achter-

dijen) roodgeel. Kop en halsschild lijn en dicht-, dekschilden grof cu dicht, gedeeltelijk in

dicht opecnstaandc langsrijcn , bestippeld. Het 3e sprictlid iets korter dan het 4e, aan het

uiteinde iets meer knoopig aangezwollen. De achtercoxae iu beide seksen ongedoornd.

Lengte 5j— 8 mm. De larve in de stengels van .Achillea millefolinm. Niet inl. In de

Rijuprov. bij Aken en Düsscldorf (lincola F.) (pustulata Schrank)

Achterlijf geheel zwart. Halsschild zonder roodachtige vlek 2

1) In iST:t Iruf ik dfEO soort iii ^roul ;i;itil;il iiiiii . in i^ri^-U. Ii.ip van Lyllü v o i i <-;i l o i i ;, , vHeiieudf oiu soiinü:<'M in riMi ii.iik

te Erlangen in iïeieion.

2) Bij uilzon.l.Tinu Mlilinl ih' r..u.l.> ini.l.l.ii\ lek o|i li.-l lial,s,liilj n:ii;.-in..j; ~Am\ I.- M'I Jwijn.-li in \sA\ ii.'lal enk Je looil-

^•h' vin;; \<>ui Ik'1 i iinl>' <li'r rinddi'l- >'n :u lilordijen vranipit.



LXXI. Ckrambycidae. — 37. Phytof.cia. — 38. Agapanthia. 385

2 Voordijcn geheel of geiiccltelijk moil ;;

Alle dijen geheel zwart 4

3 Middcldijen (behalve de basis) en acbterdijen (behalve de basis en het uiteinde) benevens

de vourschenen en de basis der middel- en aciitersehenen roodgeel. Zwart, neerliggend grijs

behaard; bet voorhoofd, de middellijn van het halsschild , het schildje en de zijden van het

sternnin dicht wit- of iets licht oUergecl viltig. Kop, halsschild en onderzijde lang afstaande

behaard. Dekschilden als bij pustnlata bcstippeld. Achtercoxac in beide seksen gewoon.
Lengte tJ— loj mm. De larve ontwikkelt zich in den wortel van verschillende Umbelli-
feren, vooral van Pastinaca sativa en Daiicns ca ro ta; Juni. Niet inlandscb. In Relgiii

bij Luik en bij Bary-Matildc (prov. Henegouwen); in de Rijnprov. bij Aken, ook in

\Vcstlalen. Ik zag een lielgiscli exemplaar uit Baiy-Maulde (ex. coll. Lumeeri:'),

(cylindrica Scop.) (ephippiuni F.)

Middel- en achterdijen geheel zwart. Zwart, lijn en dicht, gratiwzwart bebaard; de middellijn of

een basaal-vlekje op het halsschild, het schildje en de zijden van het sternum wit viltig. De
tophelft der voordijen en de voorschenen roodgeel. Kop en halsschild zeer dicht met ronde

stippels bezet, afsiaamle behaard. Dekschilden elk met twee of drie, meer of minder duide-

lijke, kielvormige langslijnen; diep en vrij dicht, gedeeltelijk in dicht opeenstaande rijen,

bestippeld. Achtercosae bij het f met een langercn, toegespitsten , bij het J met een zeer

korten, onduidelijken tand. Lengte 7I— 10 mm. In vochtige grasvelden; de larve ontwikkelt

zich in den stengelvoct van verschillende Um bc 1 1 i fe re n , als: C liae r oph y 1 1 u m tem n-

liim, Heraelenni spbondylinm, Aegojiodium podagraria en Antbriscns
silvestris; Mei- [nli. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht (Bemelen, llouthem,

Meerssen en Valkenluu'g) gevangen. In België bij Brussel, Doornik en Banche. In de Rijnprov.

bij Aken en Diisseldorf (fnliginosa Scop., cinerea de G.j i. cylindrica L.

4 VoorcoNae in beide seksen bovenop, naar binnen, van een klein stomp tandje voorzien. De
oogen niet geheel middendoor gedeeld, de beide lobben achter de Sjiricten samenhangend.

Zwart, dicht neerliggend, grauw-, de kop, het halsschild en de basis der dekschilden boven-

dien afstaande bebaard; het voorhoofd, een tniddenband en twee zijbanden op het Indsschild,

het schildje en de zijden van het sternum wit of iets licht okergeelachtig viltig. Dekschilden

aan het uiteinde iets scheef naar binnen afgeknot, als bij cphippium besti|)pcld. Kop en

halsschild dicht met ronde stippels bezet; het halsschild soms met twee zeer kleine, glanzige,

gladde plekjes viWr het midden. Pooten geheel zwart, bij ab. c. sulidaginis Bach (in de

Rijn|)rov.) de voorschenen geheel of slechts aan. de basis riodachtig, soms ook het uiteinde

der voordijen eenigszins doorschemerend geelachtig. Bij het $ de achtercoxae met een, naar

binnen scrichten, doorn. Lengte 7— ii mm. Langs vaarten, beken en rivieren, op Tana-
cctiim vulgare en Euphorbia; Mei— Juli. Niet inlandsch 1). Zij zou in de Rijnprov.

bij Aken gevangen zijn. Belgische exemplaren, die ik zag, waren co e r u lescen s.

(n i g r i c o r n i s F.)

Voorcoxae ongetand. De oogen volkomen middendoor gedeeld (Sub-gen. Opsilia Muls.).

Zwart; dicht, neerliggend, groenachtig grauw (soms met een uiterst gering blauw tintje),

ascbgrauw of iets okergeelachtig-grijs lieliaard 2). Dekschilden voor een groot deel, van

terzijde gezien, evenals kop en halsschild, duidelijk opgericht behaard; elk aan het uiteinde

geleidelijk- of naar binnen minder dan naar binten afgerond. Op den schedel veelal met twee

onduidelijke langsbanden, een middenband en twee zijbanden op bet halsschild en het schildje

lichter en dichter, meer viltig behaard. Lengte 7 -11 mm. Op dorre, zonnige grasplaatsen

en kalkhenvcls; op Echiiim vulgare, Cynoglossum officinale en enkele andere

Boragineeën; Mei—Juli. De larve leeft in den stengelvoet. Uitsluitend in Limburg bij

Roosteren en in de omstreken van Maastricht gevangen. In België in de prov. Luik, bij

Brussel, Doornik en iMons. In de Rijnprov. bij Aken.
(micans Fuessl., virescens F.) 1. coerulescens Scop.

38. Agapanthia Serville.

Sprieten duidelijk \2-ledlg , l^orsfelvoriiilx , langer dan lief lichaam, Tan onderen

met lan.i^e , afstaande wimperharen. Kop met sterk gcoel/den schedel en met naar
onderen en eeni^i^'ssins naar achteren gericht voorhoofd. Oogen sterk uitgerand. Voor-

kaken met gespleten top. Halsschild 07igeveer zoo lang als-, of langer dan breed,

l) 1>.' vrot'jlfl' w|ii:i-i:('V<-a irlLitlüsiln* <'\<'ill|il;llfll w.tntl oiijuiNl j;ivii'tiTiiiincnd , li.>I /.ijrl :iMlii:i;iilw liclrKlidf «

•1\ l>.T5;i'lijk'' ;isrtc,ir;iiiwi' ut Mki'ri,'f'-l;ifliUi;-i,'riis lifli;t;irdi' r\i'iii|.l;iri'ri \MTdr'ii \fi-l;il iiir-l ii i ^j r i e ij in i s vfr\v;il'<I

i.5
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naar voren geiiwonlijk versmald. Deksihilden duidelijk breeder dan hei halsschild

,

driemaal zoo lanjf als Ie zameii breed , heizij cenigszins eylindervormig of naar hei

uiieinde versmald. Dijen over de geheele lenf^ie nagenoej^ even dik, de achierdijcn

minstens het uiteinde van het tweede sterniei bereikend. Tarsklauwen gewoon.

De soorlen van dit genus leven i^ooral op distels, ook wel op Umbelliferen en

enkele andere planten ; in den zonneschijn vliegen zij rond of zitten tegen de sien,i;els

aan. De lai'ven maken hare gangen in het merg der stengels en verpoppen daar ter

plaatse — De larve en pop van A. cardui en vi llos o-v i r i dese en s , alsmede de larve

van Dahlii zijn door Perris , de larve van violaeea door Alulsani beschreven

.

Van de iS Eiiropeesehe soorten komen i /// Nederland en 3 i?i hei aangrenzend

gebied voor.

I Dekschilckii zmuier witten viltzooin langs <icn iiMii 2

Dckscliiltleii met een sniallcn, witr.clnigen viltzouni langs den naail. Zwart, op de bovenzijde

donker bronzig, olijlirroen of iets blauwaclitig-zwart ; fijn, nccrHggcnd, grauw of gcclgranw

bebaard; bet voorboofd en de zijden van den kop, een middenband over den scbcdel, welke

zicli over bet lialssebild voortzet, twee zijdelingsobe langsbanden op liet lialsscbild, bet

scbildje en de naad der dekscbilden diclit wit of geelwit viltig. Sprieten, bebalve de laatste

leedjcs, op de onderzijde diclu, zwart bewimperd; zwart, bet 3e, 4c en 5c lid veelal aan

de basis iets roodacbtig; liet 3e en 4e lid tot over de belft, de volgende leedjes ongeveer

tot aan de belft witgrauw geringd. Lengte 8J- iió mm. Vooral oji distels; de larve o. a. in

Cirsinni arvense. Niet inlandscb. In de Rijnprov (sntnralis F.) (cardui L.)

1 Halsscbild met drie gele of witte, viltige langsbanden 3

lialsscbild zonder Hebt gekleurde banden. Metalliscb blanw, groenacbtig-blauw of cenigszins

violctacbtig, glanzig; de iiooten en de eerste twee sprietleedjes van dezelfde kleur; soms

zijn kop en balsscliild iets zwartacbtig. Het voorboofd dun-, eenc van den binnenrand der

oogcn tot aan de basis der achterkaken loopende streep en bet scbildje diclu wit bebaard.

Kop en lialsscbild tamelijk lijn en zeer dicbt-, de dekscbilden, vooral naar de basis, zeer grof

en diclu, rimpelig bestippcid. Dekscbilden van voren, evenals kop en lialsscbild, niet

langere, afstaande, zwarte baren; naar bet uiteinde cenigszins witgrauw bebaard. Bij eene

groenacluig-blanwe ab. c. intermcdia f'ianglb. zijn nog drie, meer of minder duidelijke,

langsbanden op bet balsscbild, alsook de zijden van bet sternum dicbt wit viltig. Lengte

8^—11 mm. Op koele plaatsen, o. a. op Scabi osa-soorten. Niet inlandscb. Wellicbt bij

Mons i) in lielgic; in de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf; ook in Westfalen.

(eyanea Herbst, jantbina Gmel., inicans Panz., coerulea Scbönb.) (violaeea F.)

3 liet 3e sprietlid, evenals de volgende 1 of 3 leedjes, op de onderzijde, gelijkmatig met lijne

winiperbaren bezet. Sprieten zwart of slecbts een weinig doorzicbtig roodacbtig, bet 3e lid

boogstcns op bet laatste derde gedeelte zwart viltig; bet 4e tot over de belft, de volgende

leedjes ongeveer tot op de belft witgrauw geringd. Dekscbilden, van terzijde gezien, sicclus

op de voorbelft (evenals kop en balsscbild) van lange, opgericbte baren voorzien. Met

voorboofd, de wangen, een brcede band over bet midden van den scbedcl, een tniddenband en

twee zijbanden op bet balsscbild, benevens bet scbildje, dicbt viltig okergecl of eenigszins

witgrauw bebaard. Dekscbilden van een minder diclu, min of meer dwarsvlekkig, grauw,

grauwgeel of bruingeel , viltig baarkleed voorzien. Sprieten iets veranderlijk in dikte, docb

doorgaans in 't oog vallend dini. Overigens zeer veranderlijk in grootte en kleur. Lengte

loj— 15^ mm. Vooral op vocbtige plaatsen. De larve ontwikkelt zicli in de stengels van

verscbillende jilanten, als: Angelica, Heracleum, Eupatorium ca n n abin uin. Se ne-

cio aquaticus en zelfs Urtica dioica; de kever komt in Mei te voorscbijn en zit

gewoonlijk op bloeiende distels. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, bij Maas-

tricbt in Juni gemeen.
(lineatocollis Donov., angusticollis Gylb.) 1. villoso-viridescens de G.

Het 3e sprietlid aan bet uiteinde, op de onderzijde, evenals bet 4e en 5e lid. met een dicbten,

zwarten baarkwast. De sprieten, bebalve de eerste twee zwarte leedjes, roestkleiirig en

neerliggend wit of iets geelacbtig bebaard; bet 3e lid op bet laatste derde of vijfde gedeelte-,

bet 4e iets minder dan de topbcll't, de overige leedjes aan de toplielft zwart, viltig; bet

ie lid op de buitenzijde iets geelacbtig bebaard. He kleurscbakeeringen en bebaring als bij

villoso-viridescens, docli naar bet scbijnt steeds geel of grauwgeel. Ook is deze soort

(vooral bet J) iets minder slank. Lengte 14.J
— 18 mm. Op distels; Juni, juli. Niet inlandscb.

Zij zon bij Dortmund en Elberl'eld voorkomen.
(cardui F., nee L.; lineatocollis Muls., nee Dunov.; Gyllcnbalii Gaiiglb.) (Dablii Ricliier)

1) Vul^.-ns (^..^ }.,,„„,,; VPinu.rili-lijk ,l(,(,i- Valhicu iii.-l S 1 , ,1 ., s 1 ir I ;i t,.
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LXXII. Familie CHRYSOMELIDAE (Fig. 107).

'ip. Iin. I. 1)11 11 ;i

II. Cr; |,l,ic.-|,li

Deze onder ilcii naam vnn „lil.idkcvcrs, ('riiudliaantjcs nl' llaainjestorren" lickciidc t'arailic, is

met die der C ii r cii 1 io n ida c de grootste van alle Coleoptera. Dit is een gevolg van den grooteii

rijkdom en de groote versclicidcnlicid in den jiiantcngroci. Het liehaam is meestal Uaal en glanzig,

gewoonlijk van middelmatige grootte, ofwel klein ol" zelfs zeer klein; meestal kort, gedrongen, ovaal

en meer of minder gewelfd, soms cylindervormig

(Cr y |i toee pli al i n i), ofwel slank en vlak, zelfs rond-

aelitig-sehildvormig (Cassida) of lialf-kogelvormig

(.S ph ae r od er m a); hetzij meer of minder levendig

nietaalklcnrig of zeer verschillend cenkleiirig, niet

metallisch, soms met banden, vlekken of strepen;

bij enkele Cassida-soorten bij het leven met fraaicn

metaal- of parcinioerglans. — Kop hetzij vooruitste-

kend en aan de basis eenigszins halsvormig ver-

smald (b. V. Donacia), of diep in het halsschild

teruggetrokken, met lootlrecht staand voorhoofd en

naar onderen gerichten mond (b. v. Clytra), of

wel onder den verhrecdcn voorrand van het bals-

schild verborgen en de mond naar achteren gericht

(Cassida). Clypcus veelal door een indruk of

eene groef van het voorhoofd gescheiden; de voor-

rand recht of (lauw uitgcrand en in de breedte

diep neergedrukt, waardoor aan de voorzijde eene

gladde dwarssirook gevormd wordt, welke bij vele

Donaciini en bij de Eumolpini ontbrceltt. —
Sprieten bijna altijd ii-, bij I's yl 1 i od es lo-ledig i),

op het voorhoofd vc'iór aan den binnenrand der oogen , of tnsschen de oogen, ook wel op den schedel

in groetjes ingeplant; draad- of snoervormig, of naar het uiteinde iets verdikt, bij uitzondering met
dikkere of vcrbreede eindleedjcs; meestal korter dan het halve lichaam, zelden langer, in welk geval

het halsschild noch zijbultjes, noch uitgerande oogen heeft; ook wel kort, met tandvormig verbreede

Iccdjcs, zeldzamer gezaagd of gekamd; bij het ^ van sommige Halt icin i zijn enkele leedjes verbreed.
— Oogen rond of langwerpig, soms aan de binnenzijde iets uitgerand. — Bovenlip duidelijk, hoorn-

achtig, van voren in bet midden gewoonlijk uitgerand. Voorkakcn krachtig, aan de binnenzijde uitge-

hold, met afgeronden of eenigszins hoekigen buitenrand, soms voorbij de bovenlip uitstekende of

sterk verlengd (het ^ van vele Cl y tra-soorten), gewoon toegespitst (Sagrini), meestal in tandjes

eindigend, welke alleen aan den top of nog aan weerszijden daarvan, bij de Hispini alleen aan den

bovenrand staan. Achtcrkaken klein, tweelobbig, grootendeels hoornachtig; de binnenlob gewoon, aan

de binnenzijde van boven bewimperd, de buitenlob dun, tastervoniiig, in den regel twee-deelig,

zelden ongedeeld. Kaaktasters 4-ledig, bet eindliil kegelvormig, ovaal, zelden min of meer bijlvormig.

Kin meestal klein en breed, van voren afgeknot of uitgerand. Tong in den regel breed, hoornachtig,

van voren afgeknot; bij de .Sagrini veelal zeer groot, vliezig, driehoekig ingesneden of diep

gespleten. I.iptasters 3-ledig. — Halsschild de basis der dekschilden soms omvattend, of veel smaller

dan deze en alsdan daarmede los samenhangend, met meer of minder scherp gerande zijden, niet

zelden in de voor- en achterhoeken met eene haarstip; bij Cassida ontbreken de voorhoeken, daar

de voor- en zijrand gemeenschappelijk afgerond is en daardoor het halsschild eenigszins halfcirkel-

vormig is; veelal ontbreken ook de werkelijke achterhoeken. — .Schildje in den regel driehoekig,

van achteren toegespitst of afgerond 2), bij Pachybrachys van achteren met eene verheven
dwarslijst; bij Stylosomus is bet schildje geheel verborgen. — Dekschilden bij uitzondering veel

korter dan het achterlijf (bij de wijfjes van vele Galerucini vi'iór het eierlcggen 3) ); bij Clytra
blijft slechts het pygidium onbedekt; aan het inteinde zijn zij elk afzonderlijk of te zamen afgerond,

in enkele gevallen afgeknot; riok grijpen zij veelal met het uiteinde van den naadkaut in eene groef

van het pygidium. Om des te vaster om de zijden van thorax en achterlijf te sluiten, vertoonen zij

meer of minder lange, breede epipleuren, welke dicht bij den zijrand staan, zeldzamer daarvan ver-

wijderd zijn, zooals bij de meeste Cassidini, wier dekschilden van een vlakken randzoom voorzien

en dakvormig zijn; verkleefd zijn zij bij Tiniarcha. De ojipcrvlakte der dekschilden is hetzij

verward bestippeld, of wel staan de stippels gedeeltelijk in onregelmatige, veelal in regelmatige

rijen of lijnen; soms zijn enkele tusschenniimten kielvorniig verheven. Bij gevleugelde vormen steken

de schouders der dekschilden sterk uit en zijn duidelijke scliondcrbinlen voorhanden. — De vleugels

1) lii.i lift p'niis Niiniirllii-:i Italy uil (lüsli'lijk-Aiii' il-l.'ilip; liij v.'i-sdiei(

lot'djt^s, duur jtclH'i'lf vorsmcUiiif,'. tul ;t ^t'rediR'wni.

2) Bij df fxulisriif Cli lainydiiii is liet sttiiidje van aciil.-rcii liiri-d pii i

wuurdigdf gemis 1* s i' u d ui: u I a s [i i , (^aslidti. vii-rliuiki^
,
van aililfti'ii nti;

^1 Vooral uuk liij licl /.uid-EuruiiPi'Sclip suli-gt'iiiis Ariiiia IJiap.

'knol ut 111. 'I dr
,1,1 li.l

tandit
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7ijii groot, wit- of briiiiiacluig, soms rozerood of fraai Uarmijnrood getint (o. a. bij Cbrysomela
sa n gil inol en t a), met donkere aders. Volgens Roi^er ligt bet gewricbt meestal nabij net midden.
De vcna estcrno-nicdia loopt bij sommige genera recht, bij de meesten is zij naar buiten concaaf.

De vena iiitenio-niedia is bctzij gewoon en sterU gebogen, of in twee takken verdeeld, welke zich

weder vereenigen en eene nagenoeg vierkante cel omsluiten; liaar liijader-stelsel is zeer eenvoudig; de
terugliio|)ende aders in de area intcrno-media loopen als bij de meeste M a lac od e rm a ta, Ceram-
bycidac e. a. Overigens treft men in de ontwikkeling en in de nervaiuur der vleugels, bij enkele
groepen, menig verscbil aan. liebalve gevleugelden treft men ook esemplaren nan met rudimentaire
vleugels (Lo n gi ta rsus); ook kunnen de vleugels geliecl ontbreken (o. a. Thnarclia en vele

C b r y sonic Ia soorten). Het vliegen der Halticinen wordt door een sprong voorafgegaan.
Prosternum van voren vlak, uitgesneden o!' lot o|inen)ing van den mond opgericht en uitge-

trokken (A p t e r o pcd a), zelden met volkomen ontwikkelde S|irietgn.'even (ha m p r oso m a), bij

vele Eiimoliiini met een opstaandcn voorrand der episternen, waartegen de sprieten aaugelegd
worden. Het naar achteren gerichte gedeelte van bet prosternum is hetzij zeer smal en tusschen de,
alsdan nagenoeg tegen elkaar aanstaande, voorcoxae verscholen, ofwel breed en duidelijk zichtbaar;

met eene voortzetting, welke veelal in eene uitbolliiig van bet niesostcriium grijpt, waardoor de
tborax veel steviger met den romp verbonden is. De mesotliorax is kort, met duidelijk begrensde
epimeren en episternen; het mesosternuui zet zich bij uitzondering (Orsodaena) als ceiie smalle

strook tusschen de niiddelcoNae vuort; in enkele gevallen is bet door het zeer sterk ontwikkelde
metasternum volkomen bedekt; ook is het soms als eene dwarslijst of als eene langere of breedcre,
zeldzamer vierkante, plaat ontwikkeld; bij Timarcba is het veelal eene iiitgerande of in twee tanden
iiitloopcndc, o|igerichte dwarslijst i). Metatborax in 't oog vallend grooter, met dniilelijk afgescheiden

plciirae (behalve bij bet genus Mniopbila); de lange episternen zijn gewoonlijk naar achteren
versmald, de kleine epimeren worden naar voren smaller en liggen grootcndeels onder de epipleuren
der dekschilden verscholen. — Pooten doorgaans naar verhouding kort, bet langst bij de Sa gr i na e;

de voorpooten gewoonlijk korter dan de acbterpooten , bij de manneties van vele C 1 y t ra-soorten
imusschen langer. De voorste coxaalholten rondachtig, zeldzamer verbreed (Ch r y so me li n i), al ol

niet door de epimeren van den prothorax gesloten; de gevvrichtsbolten der achteivoxae groot, sterk

verbreed, duidelijk van elkaar gescheiden. De voorcoxae ]niilen uit. De dijen zijn meestal gewoon,
soms van een of meer tandjes vonrzien, ol' tot oprnme der schenen, op de onderzijde gegroefd; bij

de Sagrinae en llalticini zijn de dijen verdikt. Schenen naar het uiteinde gewoonlijk iets verbreed,
of nabij bet uiteinde uitgerand; met of zonder eindspooi , bij uitzondering met twee sporen. Tarsen aan
het uiteinde der schenen-, bij Psylliodes de achtertarscn op de rugzijde, op een afstand van bet

uiteinde der schenen, ingeplant; 4-ledig; de eerste drie Iccdjes bij uitzondering smal (Haeinonia),
overigens naar het uiteinde verbreed en op de onderzijde met eene dicbt-viltige of biu'stclige zool, welke
soms middendoor gedeeld is 2) Bij de llalticini is het eerste tarslid (metatarsus) zeer verlengd, liet

klauwlid zit op het derde, hartvormige of twcelobbige tarslid en steekt vrij uit, of wordt door de lobben
van bet .^e lid ingesloten (Cassida). Aan de basis van het klauwlid bemerkt men soms eene duidelijke

verdikking, bet rudiment van een 4e lid; bij een aantal llalticini is bet uiteinde blaasvorniig gezwollen,
bij enkele C b ry some 1 a-soorten aan weerszijden, op de onderzijde, tandvnrinig verbreed. Klauwen ge-

woon (C ry p toce pb al ns), aan de basis (Le ma) of tot aan bei uiteinde samengegroeid .-;), getand of met
een tandvormig uitsteeksel aan de basis (llaltica), of gespleten 4), ook kaïuvormig getand 5); zij

staan dicht bijeen (Crioceris) of divergeereii (Cass id a). Achterlijf met 6 (bij C ry p toce pb al us 7",

bij Cassida 8) tergiten en 5 sterniten, van welke veelal bet eerste en laatste sterniet langer is dan
de overige drie; soms zijn de eerste twee sterniten (llispini) of de laatste twee (Clytrinae)
vergroeid. Bij verscheidene Cry p t oce pb a I us-mannetjes zijn de middelste drie sterniten, door eene
in 't oog vallende uitbreiding van het eerste en laatste sterniet, tot kleine, driehoekige zijstukUen
gereduceerd. Het laatste tergiet is nagenoeg altijd hoornachtig, bij de Clytrinae zeer groot
(pygidinm), naar onderen gericht en meestal niet door de dekschilden bedekt.

De manneties zijn over bet algemeen kleiner en slanker en vooral te onderscheiden door
verbreede tasters, spriet- en tarslecdies; ook wel door gekromde of verbrecde schenen, krachtiger
ontwikkelden dijtand of door bijzondere kenmerken aan de buikzijde of van den anaalring. De penis
bestaat uit een meer of minder gebogen buis, waardoor de ductiis ejaculatorius verloopt^; deze buis
is meestal hoornachtig (bij vele Eu mol pi ui tamelijk week) en aan het uiteinde zeer verschillend
gevormd; in rust wordt de penis door eene weeke buid omgeven, welke van voren, zoowel op de
boven- als onderzijde, in een lijnen, boornachtigen, omgebogen rand overgaat, welke den penis
omvat; wellicht om het naar buiten treden te regelen, bevindt zich bij de Ch ry so m e 1 in ae,
binnenin, in bet midden van den achterrand van den anaalring, eene opgerichte, groote hoornplaat,
welke, aan de gedaante van den penis beantwoordende, in den bovenrand llauw uitgebogen of meer

1) Iti) lul AiiiHrikaüTiscln' ^

2) n.j lir[ N'iiunl-Alimisrii.-

3| lil) liHl CaucabiMlii' Hh
4) Bi| lirl in '/.iiicl-Kiiiuiin

r.) Hij Iii-c .\,iliMli.' ('ri»si

<-lllI
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of inimkr diep iiiigcrniul is (de „licmicycliis") 1). De iiitmoiuiing van den diictus wordt in riisi veelal

di>or een klepje 2) gesloten en in de daarvóór liggende voort/etting van den onderrand der penislnns
bemerkt men niet zelden eenc al ol' niet bedekte slenl' (b. v. bij verselieidene C'. o n i o e te n a-soorten),
waar de diietns zicli inlegt. De ductus is bij vele Cii ry som e la-soortcn liard, pcrkanientachtig ol'

lioornaehtig; aan bet niteindc reelit ol' scheef al'gesnedeii, afgerond, sfiits of verdikt.
Het 5 der Clytrini en Cr y p t oce pli a I i n i vertoont eene eigroef op het anaal-sterr.iet;

overigens zijn de wijfjes aan het meer gewelfde, of het aan den aeluerrand afgeronde, laatste sterniet

te herkennen.
De larven der C h r y som e 1 i da e leven grootendeels vrij, up zeer verschillende ))lanten en

zijn dientengevolge van pootcn voorzien en bont gekleurd; een aantal leeft binnen in |ilanicndcelen

en zijn alsdan kleurloos. Zij zijn kort, gedrongen, cylindervormig of dorso-ventraal gecomprimeerd;
met vliezige of lederaclitige huid, meestal uiet wrataclitige verhevenheden of vertakte doornen be/.et;

ocellen meestal voorhanden.
De ontwikkeling is weliswaar van vele soorten bekend geworden, doch veelal nog onvolledig

en onzeker; bet meest in dit opziclit is nog te doen voor de Cl y tr i n i , C r y p toe e p b a li n i , Ha 1 1 icin i

en Hispini, vooral wat betreft twijfel uit den weg te ruimen ; van de ontwikkeling van O rs od a c n a

is niets bekend 3). De eieren worden aan de voedingsplant gekleefd, hetzij elk afzonderlijk of in

hoopjes, bij de Clytrini en Cry p tocc ph al i n i nadat zij eenigen tijd in de eigroef bewaard zijn 4).
Ook boren zieb vele larven in de stengels (I,on gi ta rs u s), of mineeren in de bladen (Dibolia,
Hispa). Die welke geheel vrij op de planten leven voeden zich met bladdeelen of de wecke opper-
huid van den stengel, tot dat zij na eenige weken (bij de Clytrini en Cr yp t oceph a li n i eerst

in het .",e jaar) volwassen zijn. Daaro|) maken de larven een cocon (Sagrini en Donaciini), of
verpoppen zonder dezen, hetzij in of aan de voedingsplant, ofwel in den grond; na kortcren of
langeren tijd kruipt bet volkomen insect nit. De larven en de poppen der Donaciini leven onder
water. — Vele Ch r yso m e 1 i de n verschijnen soms in massa en zijn dan schadelijk aan allerlei

cnltunrplanten.

Ofschoon de Ch r y sonie 1 id ae aan de Cerambycidae zeer verwant zijn, zoo naderen zij

ook door den tribus der Galerucini tot de Ma lacode r ma ta. Intnsschen kan de tribus der

Donaciini niet als overgang van de Cerambycidae tot de overige Chrysomelidae beschouwd
worden; volgens Roger zou deze tribus eerder van de Galerucini (Galeruca) (door Cl y tra en
Lema) moeten afgeleid worden, en is de vleugelbouw van Donacia eerder door reductie uit die

van Galeruca aan te nemen dan omgekeerd. Rogcy wil voor de C h r yso me I idae, evenals voor
de Cerambycidae bij de meer weekschildige Prioniden, alsook voor de Elateridae en in het

algemeen voor de Coleoptera, bij de iMala eod e rma t a het uitgangspunt zoeken; voor de Chry-
somelidae bij de meer weekschildige Galerucini, van welke zich de Donaciini reeds vroeg
afgezonderd hebben en met langere sprieten ook bet lang gestrekte abdominale ganglien-systeein der
Mal acodermat a behielden, terwijl bij de overige Ch ry so m el i de n-groepen, welke, niettegenstaande

het verschil in nervatuur der vleugels, slechts weinig van den sta'nvorm afweken, liet zenuwstelsel intns-

schen meer of minder geconcentreerd is en tevens daarbij ook eenige verdikking en verkorting der
sprieten gepaard gaat. De hoogste graad van concentratie der gangliën, ofschoon op verre na niet als

bij de La me 1 lico r n ia of Rh y n ch op h o ra, treft men aan bij Tim are ha en Chrysomela.
Het vleugellooze genus Timarcha kan als een cindtvpe der familie beschouwd worden.

De door mij gevolgde bewerking dezer familie is in hoofdzaak in navolging van J. If'fisf's

Chrysomelidae, in „Natiu'geschichte der Insecten Deutschlands'", begonnen von Ericlison, VI. Band, 1893.

O V e !• z i e h 1 der S ii b - F am i 1 i ë n e 11 T i' i b u s.

r Kop vooruitstekend, achter de oogen halsvormig versmald. Halsschild veel smaller dan de dek-
schildcn, aan de zijden niet scherp gerand. Vourkaken gewoon, toegespitst. I. Sub-Fam.
.SAGPvlNAE (Fig. 107 I) 2

Kop tot aan de oogen in het halsschild terngtrekbaar. Halsschild zoo breed als, of slechts

weinig, zeldza;iier duidelijk, smaller dan de dekschilden; aan de zijden meestal scherp gerand.
Voorkaken van eenige grootere en kleinere tanden voorzien 4

n Hl] lip Halticilli bi-\iiHit /JL-li, vulpens FiHl(triu\ ondur den heiuicyL-lus epil verburgeii , liüurnaehlig jilaalje (de lOedeaguS").

w^il een lie^cliiitleiid deel /.uii £ijii voor de daaronder gelegen urgani-n De vorm vail dpii aedeagus zou bij aanverwante
>u(irlen viTsrliülend zijn, doeli bij liei niannelje eener be|):ialde suurl sleeds gehjk blijven. Volgens ÏVefse is bet de penis

zeil (eene liouniaelitige, gehogeil ol reelHe Itnis , met wijde opening en verseliillend gevormd niieindel die door Fiiiiflras als

aedeagus beselneveu is; bij zegt daarbij uildrukkcdijk dal Fonthas den |ienis steeds van de un.lerzijde besebouwde en daar-

door altijd die zijde besclireel , o|i weUe de opening niel ligt.

5) Üil klepje is zeer veranderlijk van gedaante, zelfs hij de soorten van een zeilde genus (zie daarover luj ÏIVisc , u. a. bij

Phyllolreta).

3) De larven van het lro|iisebe genus Sagra 1-'. leven, in aantal bijeen, in aanzvvellingeii van den stengel der voedingsplanl.

il Het vvijtje van bet, niet in ons gebied vertegenwoordigde , genus Orina Chevr. legt de eieren op bet oogeublik dal de

larveu uitkruipen.
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2 Voorcoxiic door eene smalle voünzctting van liet prostcriuim geheel gescheiden , . I. Sagrini.

Vüorcoxae nagenoeg tegen elkaar aanstaande, niet door eene voortzetting van het prosternnm

gescheiden 3

3 Oogcn bijna liall'-kogelrond , niet iiitgerand. Vourtzctting van liet eerste stcrniet tusschen ilc

achtcrcoxac breed. Ilct eerste sterniet minstens even lang als de overigen te zamcn. Tars-

klauvvtjes groot en divergeerend. Sprieten dicht bijeenstaande. Onderzijde van het licliaain

met een waterafstootend vilt bekleed II. Donaciini.

Oogen aan de binnenzijde meer ol' minder dnidelijl; iiitgerand. Voortzetting van het eerste

stcrniet tiissclien de achtcrcoxac spits. Het eerste sterniet slechts weinig langer dan de overigen.

Klauwtjes klein, hetzij vrij ol aan de basis vergroeid. Sprieten meer of minder ver van
elkaar afstaande. — De larven maken uit hare uitwerpselen een, onmiddellijk op den rug van

het vochtige, gewelfde lichaam bevestigd, dak Ilt. Crioccrini.

4 Lichaam cylindcrvormig, van voren en van achteren min of meer afgeknot. De laatste twee

achterlij fs-segmenten vergroeid. Pygidium groot, naar onderen gericht, meestal onbedekt.

—

De larven maken uit hare uitwerpselen een hardschaligen zak, die zij met zich voeren en

waarbinnen de metamorphose plaats grijpt. 11. Siib-Fam. CLYTRlNAli (Fig. 107 II) ... 5

Lichaam rondaclitig, ovaal, min of meer vierhoekig of gestrekt. Soms de eerste twee achterliji's-

segmenten vergroeid. Pygidium klein, naar achteren gericht en geheel of gedeeltelijk onder

de dekschilden verborgen Ci

5 Voorcoxae dicht aanccnstaande of slechts door eene smalle voortzetting van het pmsterninn
gescheiden. Sprieten gezaagd. — Bij de larven is het voorhoofd gewelfd. — De larven-zak is dnu
en breekbaar IV. Glytrini.

Voorcoxae ver uiteenstaande. Sprieten draadvormig.— liij de

larven is het voorhoofd vlak ingedrukt. De larven-zak

^^,f. x^ is dik en vast V. Cryptocephalmi.

^
' Ci Voorhoofd afliellend of vertikaal, de r.iond naar ouderen

gericht. Voorkaken aan het uiteinde en aan weerszijden

daarvan getand. — De larven leven vrij op de planten,

zeldzamer in stengels; zij zijn nimmer in een zak bc-

^«'war;» / sloten, noch door hare uitwerpselen bedekt 7

^'^^^ I Voorhoofd nagenoeg horizontaal, aan de onderzijde van

Z^JIyf I
'^'^" '^"'' geplaatst; de mond op de onderzijde naar

««<(&'«#' / /
achteren gericht, nimmer van boven zichtbaar. Voor-

**''' ' kaken slechts aan den bovenrand getand 10

7 Sjirieten ver uiteenstaande; op bet voorhoofd, boven de

basis der voorkaken, ingeplant. — De larven leven vrij op
de bladen van de voedingsplaut. III. Sidi-Fani. CIIRY-
SOMELINAE S

Sprieten dicht bijeenstaande; meestal op liet voorhoofd,
tusschen de oogen, ingeplant. — De larven leven vrij ü|)

de bladen van de voedingsplaut; die van Dibolia miuee-

in Vil^
'^^" '" l'I^'''^"' "-"'1' leven sommigen in gangen onder de

^^ ''•*-^ opperhuid van den wortel. IV. Sub-Fam.GALERUClNAE. y

8 Voorcoxae kogelvormig i). Derde tarslid aan de onderzijde
tot aan de basis gespleten , tweclobbig. Klauwen meestal
getand of gespleten (Fig. 108 I). . . . VI. Eumolpini.

Aduxus uLscuru» L. Onü, Voorcoxae zccr verbreed. Derde tarslid aan de onderzijde

II. ld. van ïiuiaiclia ii-iu'brioob'ü r. ()ii(;. •"'^t ingesneden, slechts nitgcrand 2). Klatiwen meestal

III. Aulumchoen m.-'l lars van Guniuclcna gewooil (Fig. 108 II) VII. Chrysomelini.
''"*

' ' "'^ y Voorcoxae meer of minder kegelvormig uitstekend en tegen
elkaar aanstooteud; of slechts door eene korte, smalle

voortzetting onduidelijk gescheiden. De voorste coxaalholten van achteren meestal gesloten.
Middelcoxac zeer dicht aaneenstaande. Achterpooten alleen tot loopen geschikt; de dijen
niet bijzonder verdikt VIII. Galerucmi.

Voorcoxae kogelvormig of eenigszins iii de breedte ontwikkeld, niet kegelvormig uitstekend;
door de tamelijk brcedc vourtzetting van het prosternnm duidelijk gescheiden. De voorste

1) Bi'halve l.ij licl in Ousl-Euroiia vuuikuini'iiil..- i;fnu> Eu |,alc!. l.ck'Vlv (1'alc» Itr.ll ). waar de vouiYuvit- vt-rlirwil zyn
en ouk de iijdeil van het halsseliild {geland.

i] Behalve luj l'haedon en eenifre M e I a .mi in a suurten , «aar hel 3e larflid aan de ondernjdi' duidelijk gpsjilelen i^.
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cosaallidUcn n.i;ir achteren meestal oiicii, veel iiiiiulcr ijc^lDttn. Multlekoxac iiiccr ol iniiuler

van elkaar vcrwiiderd. Ailiteriiüoten tot springen ingericht; <le dijen gcwocnilijU hijzondcr

.^|j|.j IX. Halticini l>

o Kop met tic niinidileelcn vrij. Ilalsschild vierhoekig, niet zijwaarts nitgehrcid. lipipleiiren tier

dekscliilden gewoon. Rovenzijdc van het lichaam bij de ccnige inlandsclic sourt met hinge_
_

stekels bezet (Fig. iio). — De larven niinceren in bladen. V. Snb-I'am. IllSPlNAE. X. Hispim.

Kop in het halsschild ternt;gctrokken en bijna altijd door ecne daUvormige voortzetting van

het, sterk afgeronde en zijwaarts zeer uitgebreide, halsschild overdekt, lipiplcnrcn dcrdck-

schildcn tot een vlakken randzoom, ccnigszins dakvormig, verbreed. — De larven leven vrij u|i

de iilantcn en maken tiit hare intwerpselen een door cene vork gedragen, parasolvornng,
^

beweegbaar dak. VI. Snb-Fam. CASSIDINAÜ >^l- Cass.d.nr

I. Sub-Familie SAGRINAE (EUPODA).

1. Tribtis S A G R I N I.

lievat slechts het genus i- Orsodacna.

II. Tribus D o N A c I I N I.

i Tarsen met smalle leedjes, welke slechts een weinig behaard zijn ; het klauwlid gebogen, langer

dan de overige leedjes te zamen, met twee lange, krachtige, sterk gekreunde klauwen. Lichaam

niet ractaalkleurig; kop, sprieten en onderzijde van het lichaam met een grauwgeelachtig

vilt bedekt. Dekschilden aan den bniten-tophock gedoomd, met opgerichten naad.

2. Haemonia.

Tarscn met breedc, aan de oiulerziide viltig behaarde Icctljes; het derde lid groot, tweclobbig;

het klauwlid klein, grootcndecis'tnsschen de lobben van het ^e lid ingesloten. Dekschilden

meestal aan het uiteinde afgeknot of afgerond, nimmer in een tand uitgetrokken, hoogstens

de naadliock een weinig uitstekend; mctaalkleurig of zwart, met meer of minder violctachtigeii

weerschijn, glanzig l)
^

2 Voorkaken kort, weinig voorbij de bovenlip uitstekende. Oogen vrij groot. Dekschilden uraelijk

vlak, aan het uiteinde afgeknot of afgerond, met vlakken naad . 3. Donacia (Fig. 107 1).

Voorkaken krachtig ontwikkeld, ver voorbij de bovenlip uitstekende. Oogen klein. DekscbiUlen

aan het niteindc'afhcllendc gewelfd, hetzij te zamen of elk aizonderlijk afgerond of ecnigszius

afgeknot; de bovenste randfijn van den naad is naar het uiteinde opgericht, zoodat daardoor de

eerste tusschcnruimte aan het uiteinde geheel of bijna geheel verdwijnt eu slechts de onderste

naadrand als een lange gladde reep zichtbaar blijft. Eerste sterniet korter dan bij Douacia.
4. Plateumaris.

III. Tribus C R I o c E R I N 1.

1 Klauwen aan de basis met een breeden tand. Oogen aan de binnenzijde, achter dcii sprietwortel,

slechts zwak nitgerand 5- Zeugophora.

Klauwen gewoon. Oogen die|) nitgerand -

2 Klauwen aan de basis vergroeid. Dekschilden cenkleurig, blauw of grocnachtig mctaalkleurig.

6. Lema.

Klauwen vrij, divergeercnd. Dekschilden cenkleurig rood of gevlekt 7. Crioceris.

II. Sub-Familie CLYTRINAE (CAMPTOSOMATA).

IV. Tribus C l v T R i n i.

Revat slechts het genus ^- Clytra.

V. Tribus C R Y I' T o c E p 11 A L 1 N I.

Basis van het halsschild zonder randzoom of bijzondere stippelrij. Voordijen even breed als

de overigen en hoogstens tweemaal zoo breed als de voorschenen.

9. Cryptocephalus (Fig. 107 11).

1) Volgens FiMidras wn di' gedaantu van dei] aeilraRiis der mailiieljcs bij de Halliciiii \eelal een iekei{') middel jijii

üiu de suurl Ie hepaleii (dit geldt dan vuurnaiiielijk vuur aanverwante Lo ngitarsus-suorlen)-

-2) Slceiils tiij de nug niet in Nederland aanfL-lrullen Uunaeia fenniea l'ayk. is de buveniijde fruolendeels ruedgcel.



392 LXXII. Chrysomelidae.

B;isis van lici lialssLiiikl niti ucii schcrpuii raiKizouni cii cmmidiiulijk ila:irvour iiitt cxin; rij ,

iiilcrsc ilicln siaaiule , siippcls. Voordijuii veel lircciltr clan de uverigeii cii ongeveer driemaal

zoo breed als de voorschenen lo. Pachybl'dChys.

III. Sub-Familie CHRYSOMELINAE i).

VI. Trihns E u M o l p i N i.

1 Epipleiiren der dckseliildcn niet twee groote groeven tot opneming der knieën. Eerste sterniet

met eene iiitliolling voor de acliterseiicncn , welke uitholling de voortzetting is van eene

uitliolling voor de aehterdijen op het nietastcrnum. Mesosternnni docjr het tegen clkanr aan-

stootende pro- en metastcrnnni bedekt. Laatste sterniet aan weerszijden, op den lioveiirand ,

met eene rij, zeer dicht aaneenstaande, stree|iies. Licliaam eivormig, aan de Plialacridac
herinnerend" n. Oomorphus.

Epipleuren der dekschildcn niet gegroefd. Eerste sterniet niet uitgehoKl. Mcsostcrninn duidelijk

zichtbaar 2

2 Prostenitim inct dnidelijke sprietgroeven. Deksehilden met stijipelrijen. Het korfje der middel-

schenen vormt, nabij het inteinde aan den buitenrand, een tandvormig nitsteckscl. Klauwen
gewoon of aan de basis iets getand. Licliaam beschnbd (Pacliiiephorns.^

Prosterniim zonder sprietgroeven. Deksehilden zonder stippelrijen. Het korlje der iniddelschenen

staat aan liet uiteinde. Klauwen achter het uiteinde gespleten (F'S- '°'' O- Lichaam lijn

behaard 2. Adoxus.

VIL Tribns C H 11 Y s o M E L 1 N i.

1 Metastcrmim zeer kort. De achter- en de voorcoxae staan even dicht nabij de middclcoxac.

Pooten lang, alle dijen overschrijden de zijden van het breede lichaam. Gewrichtsholten der

voorcoxae door de epimeren van den protiiorax gesloten, de voorcoxae daardoor niet tegen

het mesosternnm aanliggend. Prosternnm van achteren recht afgeknot, niet voorbij de voor-

coxae nitstekendc. Ongevlengeld. Deksehilden aan den naad al of niet verkleefd (Tim are h i na).

13. Timarcha.
Metasternnm meer of inindcr lang. De achterco.xae staan verder van de middelcoxae verwijderd

dan de voorcoxae. Pooten betrekkelijk kort; slechts bij enkele genera (Pli y 1 1 ode c t a en

Prasocuris), bij welke het lichaam smal is, overschrijden de voor- en middeldijen duidelijk

de zijden van het lichanm. Gewrichtsholten der voorcoxae van achteren in den regel open,
de voorcoxae daardoor tegen het mesostenuim aanliggend 2) 2

2 Epiplenren der deksehilden aan de binnenzijde, naar het uiteinde, kort bewiniperd. Eindlid der

kaaktasters gewoonlijk meer of minder verdikt en afgeknot (C h r y so m e 1 i n a).

14. Chrysomela 3).

Epipleuren der deksehilden volkomen onbewimperd 3

3 Deksehilden met duidelijke stippelrijen en meer of minder breede tusschenrii innen (Pra soc n ri n a). 4

Deksehilden verward en dicht besti|ipcld, soms schijnen de stippels hier en daar onduidelijke

rijen te vormen y

4 Het korfje aan het uiteinde der schenen, ten minste bij de achtcrschenen , naar buiten in een

grooten, driehoekigen rand verbreed C^'g. io3 III). Eindlid der kaaktasters dik en meer of

minder afgeknot. Klauwen meestal aan de basis getand. Lichaam nimnicr nietalliscli gekleurd.

15. Gonioctena.

Het korfje aan het uiteinde der siiialle sclienen zmider taiidvoruiig uitsteeksel. Eindlid der
kaaktasters smal en meer of minder toegespitst. Lichaam geheel of grootendeels metallisch

gekleurd 5

5 Tarsklauwcn aan de basis getand 16. Phyllodecta.

Tarsklanwen gewoon 6

6 Halsschild even lang of bijna even lang als breed; aan de basis gerand, behalve soms voor
het schildje. Stippels op alle 9 rijen der deksehilden even dicht aaneenstaande. Lichaam
langwerpig en meer vlak gedrukt 17. Prasocuris.

1} De Sub-Faiuilirii di-r (i li rysoiiu-Ii iiai- cii t; ji U' i-ulï ii ;ii- vuniirii liij l'.hiiimis cii Wci^st- dt; i;ruL>ii der Cv. iica.

'2) Behalve bij liel iiiel iii mis gehied vuurkuiiii-iide yeuus K ii 1 u iin)>cel is Clievr.

3) Dal liet yer.ua üriria Chevr. iu Belyii- iuii verleyeiiwuurdipd njn, berust ongelwijlVld up eeue \ergissiog ol verwarring.
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Iliilsschild Mcrk vtrbrcLHl , ;i;iii ilc kisis niet gerand. De siippels iler eersie S rijen Qy.ihai de

.seuicll;!ir-rij) op ik deUscliiLlen staan dicht aaneen, die van de ye nj wijder uiteen ot zijn

minder regelmatig geplaatst 7

7 Halssehild met nagenoeg parallele zijden, niet trapezitiinvonnig. Liciiaain ovaal unangwe'iT>ig-

ovaal. DeUschilden in den regel geclrood of roodgeel gerand i8. HydrOtHassa.

Halsscliild naar voren duidelijk versmald, eenigszins trapezitimvormig. IJeliaam kort-eivormig

of meer of minder kogelvormig gewelfd. DeUschildeii ecnUIetirig «

8 Halsscliild aan den voorrand zonder raiidlijn. Vooreoxae even zoo ver van elkaar verwijderd

als de middeleoxae, de voortzetting van liet prosternum daardoor zeer breed; mcsostcrmim

zeer kort, liet midden nagenoeg gelicel door de prosternale voortzetting bedekt, naar voren

-eleidclijk afbellend, de voorrand boog opgericbt. Ongevlc'jgeld. Derde tarslid aan bel

uiteinde slecbts iets uitgerand. Dekschilden met 9 rijen, uit wijd uiteen staande, grove

stippels gevormd (Scleropbaedou.)

Halssehild aan den voorrand met eene tijiie randlijn. Vooreoxae veel dichter bijeenstaande

dan de middeleoxae; de voortzetting van het prosterniun daardoor veel smaller; deze grijpt

0]) liet mesosternum in eene smalle, diepe dwarsgrocf, welke van achteren duidelijk gerand

is en van het mesosternum slechts eene dwarsstrook vrij laat. Gevleugeld i> Derde tarsltd

duidelijk tweelobbig. Dekschilden met 8, dicht opeen hestippelde, strepen en eene, gcwoonlyk

onre'ie'lmatige, soms dubbele, süppelrij langs den zijrand, wier stippels gewoonlijk wijd

.,;,„,.?,.,o„,, ly. Phaedon.
uitce

o Prosternum achter de vooreoxae inet eene voortzetting, welke in eene uitranding van bet

mesosternum grijpt. Schenen aan het uiteinde niet of slechts zwak verbreed. Epipleuren der

dekscbildcn geleidelijk versmald, tot aan het uiteinde breed en duidelijk. Achterhoeken van

het halssehild bijna "recht
'"

Prosternum achter de vooreoxae niet in eene voortzetting verlengd; mesüstenuim zonder uit-

randing. Schenen aan het uiteinde naar buiten sterk, veelal tandvormig verbreed . . . .
u

10 Dekschilden breed-eivonnig, aan de basis slechts iets breeder dan de basis van het halsschiUI

;

de epipleuren diep ingedrukt, met zeer scherpen buitenrand 20. Plagiodüra.

Dekschilden eirond of eenigszins elliptisch, veel breeder dan het halssehild; bij M. col la re

aan de basis slechts iets breeder dan de achterrand van het halssehild; de einpleuren niet

ingedrukt "-'• Melusoma.

11 Epipleuren der dekschilden tamelijk breed, van af de basis tot aan het uiteinde geleidelijk

versmald. Basis van bet halssehild niet gerand '-

Epipleuren der dekschilden op de hoogte der eerste sierniten sterk versmald, liasis van bet

halssehild gerand
"

-i- Gastroidea.

12 Prosternale voortzetting tusscben de vooreoxae recht afgeknot. Voorhoekeii van het halssehild

zonder haarstip. Lichaam groen of blauwachtig 22. Colaphus.

Prosternale voortzetting tusscben de vooreoxae spits. Voorbocken van het halssehild met ecu

groefaclitige haarstip. Lichaam zwart (Colaspidema.)

IV. Siib-Farailie GALERUCINAE.

VlU. Tribus G A L E R u c 1 N i.

1 Dekschilden, ten minste van voren, met zeer duidelijke e|iipleurcn 2

Dekscbildcn z.mdcr epipleuren 2Ö. Phyllobrotica.

2 Derde sprietlid korter dan bet 4e. Schildje driehoekig, onbestippcld. liovenzijde van liet

lichaam glad en glanzig 3

Derde sprietlid even lang als of langer dan het 4e. Schildje vierhoekig of eenigszins half-cirkel-

vormig, meestal bestippeld. Halssehild oneffen 5

3 Halssehild aan de basis duidelijk gerand. Gewrichisholien der vooreoxae van achteren open 2). 4

Halsscliild aan de basis niet gerand, op het midden inct twee die|ie groeven. Gewrichtsholten

der vooreoxae van achteren door de epimeren van den prothorax gesloten. Hij de eenige

soort is het lichaam geelachtig, de dekschilden metallisch groen 27. Sertnyla.

1) Behalve bij de niet iii giis yebii-d vuurkoLUL-iide iV segnis Weiae.

2) Bebulve bij eeu paar Zuid-Eurojieescbe Luper us-soürlen.
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4 Khuiwlid ilcr aclncrurscii LVeii lang als liet eerste liil. Sclicncii aan de luiiicnzijiie met ccnc

schefp aangciiiiiilc, kiclvoniiig veiiicvcii laiigslijn; niet duidelijke eindspofeii. Halsschild

aan de voorzijde vrij sterU iiitgcrand. Dckseliilden langs de zijden niet een diepen langs-

indrnk nabij dè basis 24. Agelastica.

Klaiuvlid der aclitertarsen korter dan liet eerste lid. Schenen /.inder kielvormig vcrlicven laiigs-

lijn aan de buitenzijde, niet zwak aangeduide of onduidelijke eiiidsporen. Halsschild aan

den voorrand reelit aigeknot. Dekscliilden zonder indnd; langs de zijden. Bij liet <? de kop

en de oogen grootcr, lienevens de sprieten langer dan bij liet ï 25. Luperus.

5 Achterschencii grot' bestippeld, glanzig; met verspreide, afstaande borstelharen of niet ver-

spreide stekels bezet. Cewriclttsliolten der voorcoxae door de epiiiiercn van den jirotliorax

volkomen gesloten i~). Bovenzijde grof bestippeld, spaarzaam en (iji; behaard ol nagenoeg kaal.

20. Gaieruca.

Alle schenen lijn bestippeld, dof, dicht en lijn behaard. Uewrichtsholten der voorcoxae van

achteren in het midden open "

6 Bovenzijde onbebaard of met enkele haartjes bezet. Dekschilden naar achteren meer of minder

verbreed -9- Lochmaea.

Bovenzijde dicht en lijn bebaard. Dekschilden met nagenoeg parallele zijden. :iO. Galerucella.

IX. Tribus H A I. T 1 r 1 N 1.

Gevvricbtsholten der voorcoxae van achteren, djor de epimcren van den prothorax, gesloten.

Halsschild meestal met eene grootere of kleinere langsplooi of met een klein verdiept langs-

streepje aan weerszijden van de basis, of bovendien met eene dwarsgrocf aan de basis. Bij

Chaetocnema, Psylliodes en Oclirosis zijn de langsplooicn zeer onduidelijk ol

ontbreken gewoonlijk." Dekschilden met duidelijke stippelrijcn of stippellijnen, soms in

minder duidelijke, 'onregelmatige rijen of dnbbelrijen bestippeld; ook kan de bcstippeling

over een gedeelte verward zijn
"

Gewriclitslioltcn der voorcoxae

van achteren open. Halsschild

slechts bij uitzondering met

eene dwarsgroef (Haltica),
of is deze nog bovendien aan

weerszijden cToor een laiigs-

groefje begrensd (Hermaeo-
phaga); overigens bevinden

zich geene indrukken op het

lialsscliild. Dekschilden in den

regel verward bestippeld

,

slechts bij uitzondering met

stippelrijen y

2 Sprieten 10-ledig. Achtertarsen

voor bet uiteinde der schenen

in een iets verbreed, tntgehold

gedeelte van den bovenrand

ingeplant; tirsschen de eerste

twee leedjes knievormig ge-

bogen, bet ie lid sterk ver-

lengd (Fig. 109 1). Dekschilden

met regelmatige stippelrijeii of

stippellijnen . 38. Psylliodes.

Sprieten it-ledig. Achtertarsen

aan liet uiteinde der schenen

ingeplant (Fig. loy II) . . . 3

;, Middel- en achterschenen aan den

buitenrand voor het uiteinde

bewimpcrde uitranding. De eerste twee sterniten vergroeid. Dek-

in'.i I

II

III.

IV.

V.

VI.

.\,IiIi-imI,.

lil.

ld.

ld.

ld.

van Psy iiiudcs cliry

van (;li ar liiciu'in a :l r

van llüiuiia i-j ii"sl"
vaii .S [1 11 a e rilde r ma I

van Lu II i;ita isu s V i-

r

val) I' Il V 1 1 ü t re la

ueejilin la I. Ill'it.'

dula Cvlli. On;;

si Koeli.' Ori;;

1
1- sla een in l". (Iri;;.

iliasei l'an/, llrii;

die ut' nis Marali. Ori^.

met eene lang

schilden ten

diepe

,

11"^ , llICpV., ll\,«Vllll|'\.IMV. VIILlilllVllllg. i/l, V.I.IJH. LlïW\. Ji.\.inn*.ii

minste naast den zijrand en aan liet uiteinde met stippellijnen.

37 Chaetocnema.

I) SleehL, lilj Lel Zuid-Enrui.eeselii Arinia iijn de vuursle euxaal-llnllen van aellteren upeii.
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Miclilclsclicncn si^wnrin; iiclucrsclicncn ;i;iii licii b.ivumaiul voor lii:i uUuiiidc liuogsu-iis zwak

iiitgcraiul. Alle sicniiiL-n vrij "f

4 Mctastcrniiin tus5clicii ilc niidilclcoxac ver naar voren iiitstLkeniie, I et mesostcrmim bedcUkcml.

Het mesosternum staat iiasjcuoes; lüocircclu eii is onder de voortzetting van liet mctastcrniim,

tot opncniins» van het prostcrnnni , in de breedte nitgchold. llalsscluld met een tamelijk

vlakken ol' vrij ondiepeii dwarvindruk aan de basis 33- Hippuripuila.

Mctastcrnniii niet ver tnsscben de middelcoxae iiitMckende. Het ines.isierniiiii i^ als eciic, naar

voren soms iets al'hellende, vierhoekige plaat dnidelijk zichtbaar 5

5 llalsschild met eene langere ol' kortere langsplooi ol' verdiepte langsstreep aan weerszijden van

de basis

Ilalsscliild zonder eigenlijke langsplooien of verdiepte langsstrepen; bij O. v e n t ra 1 i s met een

dwarsindriik aan de basis, welke aan weerszijden meer verdiept is, doch niet door eigenlijke

langsplooien begrensd wordt 3"'- Ochrosis.

6 Halsscbild voor de basis zonder dwarsgroel' tiissclien de langsgroefjes 7

llalsschild voor de basis met eeiic duidelijke dwarsgroel' ol' een dwarsindriik tcisschen de beide,

sclicrp aangeduide, langsplooien of langslijnen "

7 Dekscbildcn in meer ol' minder duidelijke, soms onregelmatige rijen of dubbclrijen grover ol

lijner bestippcld. llalsschild tamelijk breed, doch smaller dan de dekschilden te zamen; aan

weerszijden van de basis met ecnè korte langsplooi en met een indruk, aan weerszijden aan

den voorrand, achter de oogcn. Kop niet twee, weinig duidelijke, voorhoordsbuilen.

31. Podagrica.

Dekschilden iiict duidelijke stippelrijen. Halsscbild zeer breed, nagenoeg even breed als de

dekschilden te zamen ;"aan weerszijden van de basis met eene verdiepte langsstreep. 'Voorhoold

zonder builen, tusschen de sprieten breed en ell'en. Sprieten met 5 verbreede emdleedjes.

36. Mantura.

8 Dekschilden in rijen duidelijk behaard. 34- Epitrix.

Dekschilden volkomen onbehaard, hoogstens met uiterst lijnc, zeer onduidelijke stolhaartjcs

l,ezct " 3-- Crepidodera.

y Mctasternum naar voren met eene voortzetting, welke het mesosternum bedekt en tegen de

driehoekig uitgesneden voortzetting van het prostcrnum aanstoot. Metathorax zonder naad,

welke de pleurae begrenst. Sprieten met 3 duidelijk verbreede eiudiccdjes . 46. Mniophila-

Wetastcrninn niet naar voren verlengd, het mesosternum onbedekt. Metathorax met duidelijk

begrensde pleurae °
10 Kop geheel in bet halsscbild terugtrekbaar. Oogen lijn get'acetteerd. Eindspoor der achterschencn

breed, naar het uiteinde verbreed en aldaar diep uitgerand of driehoekig uitgesneden (Fig.

loylll) 44- Diboha.

Kop slechts tot aan de oogen teriigtrekbaar. Oogen grol gefacettecrd. Eindspoor der achter-

schenen gewoon toegespitst (Fig. toy IV, 'V, VI) '

'

[1 Pnisternum lang, met verbreede kinvoortzeiting; tusschen de voorcoxae gcwelld. De mond iii

het prosternuin teruggetrokken 45- Apteropeda.

Prosternnin kort, aan den voorrand meer of minder diep uitgerand; tusschen de voorcoxae

gegroefd. De mond vrij, niet in bet prosternnm terugtrekbaar i-

12 Clypcus van voren zeer die]i uitgerand of uitgehold; met sjiitse, iets opgerichte, alshoorntjes

uitstekende voorhoeken (Argopiis.)

Clypeus van voren niet uitgerand '3

13 Prosternale voortzetting, tusschen de voorcoxae, aan het uiteinde uitgerand. Lichaam kort-

eivormig, eenigszins half-kogelrond 47- Sphaeroderma.

Prosternale voortzetting afgeknot of afgerond. Lichaam eivormig, elliptisch of meer ot minder

gestrekt '4

14 Dekschilden met zeer duidelijke, meer of minder grove, regelmatige stippellijnen.

40. Glyptina.

Dekschilden verward bestippeld of slechts raet in den regel weinig duidelijke, dicht aaneeii-

staande, stippelrijen 15

tg Halsscbild met eene dwarsgroel' voor de basis i''

Halsscbild zonder dwarsgroef of langsplooien '7
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1(5 De duMiSiirocl aan de basis van het lialsscliiUl aan weerszijden duur eeue die|)e langspUioi

begrensd (Hermacopbasa.)

De dwavsgrDel' aan de basis van het lialssehild niet door langsplouien begrensd . 39. Haltica.

I- Eerste lid der achiertarscn ongeveer even lang als ol' langer dan de halve seliecn, zeer slank

en tanieliil; dim; met smalle, langer ol" korter bebaarde, zool; een weinig scheel naar bnincn

tegen de" scheen teruggeslagen. Aclucrtarsen tusscheii de eerste twee lecdjes knicvorniig

gebogen (Fig. 109 V> De bovenrand der achterschenen op den bnitenkant, in het topgcdeelte,

dicbt met een kam van even lange doornties bezet; de, een weinig gekromde, eindspoor

staat iets naar den binncnraml gericht. Dekschilden verward of in rijen bcstippeld. l'ygidmm

zonder middengroel' 4> Longltarsus.

Eerste lid der aebtertarscn gewoon, meer ol' minder gestrekt en korter dan de lialve scheen;

met breede, dicht borstelige zool. Acbtertarsen tiisscben de eerste twee leedjes niet knie-

vorniig gebogen '°

ili Achterschenen op den bovenrand niet iniredrnkt, de eindspooi in bet midden van den niet

gedcelden toprand ingeplant (('ig. 109 VI). Pygidiiim zonder middengroeF. lÜj de mannetjes

van sinnmige soorten" is bet 5e, 4e ol' =ie s|)rietlid, of nog meerdere leedjes verbreed.

41. Phyllotreta.

Achtersebenen op den bovenrand ingcdr.ikt en aan den toprand in twee korte lobjes ge.splust;

de eindspoor aan de buitenzijde van den toprand geplaatst. Pygidinm met eene diepe, breede,

veelal scherpkantige middengroel', wanrin de spits vanden ondersten iiaadkant der dekschilden

kan worden opgenomen; eene enkele maal is deze groei' nagenoeg nitgewischt ol ontbreekt

geheel. Siirieten in beide seksen draadvormig 4-- Aphthona.

V. Sub-Familie HISPINAE i).

X. Tribus II 1 s i> i N i.

Ikvat slechts bet geniLs 48. Hispolla Cl''ig- n^O.

VI. Sub-Familie CASSIDINAE.

XI. Tribns C A s s i d i N 1.

IScvat .sleelus het gemis 49- Clissida.

I. Sub-Familie SAGRINAF (KUPODAi.

1. Tribus ,S A G r i ^' 1.

1. Orsodacna Latreille.

Spric/cn (b-aad'cVi-mig , ródr Je uiipuilcndc , ronde , niet idt.s^ciamlc oo,e;en tamelijk

ver van elkaar ingeplant. Voorkaken j^eiooon , toegespitst. Kop vooruitstekend ,
aehtcr

de oogen eenigszins halsvormig versmald, met de oogen even zoo breed ah het halssehild.

Halssehild veel smaller dan de deksehilden , eenigszins hartvormig, aan de zijden niet

seherp gerand. Dekschilden eenigszins eylindervormig. Voorco.xae door eetic smalle voort-

zetting van het prosternum volkomen geseheiden Gewriehtsholten van achteren gesloten.

Eerste sierniet ongeveer dubbel zoo lang als het tweede. Schenen aan het uiteinde met

twee vrij groote einddoornen en met een krans van borstelhaartjes. Tarsklamven ge-

spleten. Het •^ is kleiner en slanker dan het S / ook is hij het i het cindlid der kaak-

tasters korter en iets meer verbreed dan bij hel $.

De soorten leven, vooral in hergstreken , op bloeiende Cra taegiis ,
3/esp/lr/s,

.'^orbi/s. Prunus, Spiraea ui mar ia. Me re u r i a l i s p e r e n n i s en op L'mbel-

liferen. l'au de larven is niets bekend.

Van de 2 liuropeesehe soorten komen i /// N'ederland en r /// het aangrenzend

gebied voor.

I) Ue Sub-Faiiiilii'll dir Hispijiai' lU C a»» i il i u a i- ^u^llRu Ijij (,/w).iii.ï lil llVi.vc dtr (!rue|. dir i; r y p l u b 1 o m a
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bovenzijde van het licliaani oiilicliaard, in licidc seksen lichtgeel; sprieten, Uop en holsschild

meer niodachtig-geel; de onderzijde ruodbriiin tot zwart, dicht behaard. Kij nhx.*c/:lo;-olica

Oliv. {fulvicollis l'anz.) is ook de huil; ot' de gclieele iiiidcrzijde lichtgeel, hij ah.c. •//«fo//;

l.ac. de schedel, de naad en de buitenrand der dckschilden aan de basis, benevens de cnider-

zijde hniinachtlg tot zwart. Bij het $ Qah.^. 'mdanufa F.) is de schedel, liet uiteinde der

dckschilden meer ol' minder hrecd- en de onderzijde zwartachtig; bij ah. c. *//;«/'«/« Oliv.

(in VVesilalen) de schedel en onderzijde zwart, het halsschild roodbruin tot zwart, de zijrand

der dckschilden oT de naad en zijrand breed zwartiichtig gekleurd. Noi; kan (vooral hij het S)

het lichaam zwart zijn, de huik, het voorlmold, het halsschild en het midden van elk der

dckschilden roodachtig; bij ah. c. *ghibrata Panz. (hij Hermcton en I.nstin in België) is

het voorhoofd, het halsschild en dclniik rood, het overige lichaam zwart. De ab. c. "ciin-

tharoidcs F. is zwartblauw, kop en halsschild rood ; de ah. c. *7)«/V.K7/w;r//(/ Weise (ji7(;/')-rt/rt

F., Dl'ts.) (bij I.nstin in België) is eenkleiirig zwart, de sprieten en pooten geelbrinn.

Lengte 4.^—7^ mm. Vooral op Crataegiis, Prunus cerasiis, Ligustrum, .Spiraea's

en Um b'elli l'ere n. Deze soort is eenmaal hij Roosteren in Limburg, Juli, gevangen. In

lïelgie hij Ileure, zeer gemeen op Mercnrialis pcrennis. Ook in Denemarken.
I. cerasl 1..

Bovenzijde dicht en vrij lang, witachtig behaard. Evenzoo veranderlijk in kleur als cerasl

en onderscheiden door' dikkere kaaktasters, dichter bestippelde bovenzijde, iets langer hals-

schild en glanziger onderzijde, welke meer verspreid bestippeld en minder dicht behaard is.

Bij beide seksen, doch vooral bij het J, is bet lichaam, alsook de sprieten en pooten, meestal

hléekgeel of roodgeel, de dckschilden veelal lichter dan het halsschild geklcm-d, evenals de

kop met uiterst geringen groenachtigen weerschijn: zelden bevindt zich op de dckschilden

aan het schildje eene gcncenscbappelijke, driehoekige, dcndcere vlek; veelal de kop roodbruin

tot zwart, niet zelden met geringen 'groenachtigen weerschijn, de borst zwart, de huik en

de sprieten soms bruinachtig (ab. c. nigriccps Latr., mespili Lac); exemplaren inet smallen

donkeren naad en korte, zwarte niiddellijn van het halsschild vormen de eigenlijke liiicola

Panz.; nog kan de kop, het halsschild en de borst, zeldzamer de aeheele onderzijde, zwart

zijn, ook de sprieten donker, doch aan de basis lichter en de dckschilden eenkleurig geel

(ah. c. iiigncolUs Oliv.), met donkeren zijrand (ab. c. ii/argiiiella Dl'ts.), of zijn deze

pekbniin met donkeren naad (ab. c. picipc-imis Dfts.). Het g is meestal zwart, op de hoven-

zijde met blauw- of groenachtigen weerschijn, de zijden van het halsschild breed-, de dijhasis,

benevens de schenen roodachtig; bij ab. c. humcralh Latr. met twee langwerpige vlekken

aan de hasis van het halsschild, henevens eene schoudervlek op de dckschilden roodachtig

of rcestkleiirig; sprieten geheel roodgeel of in het midden donkerder, of zwartachtig met

rnodachtige wortelleedjes. Wanneer hij het <? de zwarte kleur zich nog meer uitbreidt, dan

verdwijnen de lichte vlekken, hetzij alleen van het halsschild, of alleen van de dekscbilden,

of van beiden (ah. c. cocmlescciis Dfts., nematodes Lac), bij dezen is de gcheele bovenzijde

zwart, met hiauwachtig-groenen weerschijn. Lengte 4! -r mm. Niet iiilandsch. In Miihlcl-

Dnitschland en Engeland, zeldzamer dan cerasi. De aï». c. hnmcraUs is o. a. uit Oldenhin'g

opgegeven (lincola Pauz.)

II. Tribus D o N A c i i N 1.

2. Haemoniii Latr.

(Macroplea Curtis, Bedel)

Sprieten draadvormig , op het voorhoofd vóór de oogeii dieJit aaneen ingeplant.

Schedel diep gegroefd, ffatssehi/d even lang als , of s/eehts iets Zanger dan breed ; naar

voren iets verbreed , met spitse achterhoeken. Schildje driehoekig. Dekschilden breeder

dan het halsschild, iets meer dan dubbel zoo lang als te zamen breed, aan het uiteinde

afgeknot ; aan den buiten-tophoek gedoomd, met opgerichten naad. Pooten slanken dun,

de dijen knotsvormig verdikt , de achterschenen gebogen ; tarsen met smalle leedjes, welke

slechts een weinig behaard zijn; het klauwlid gebogen , lamfer dan de ov'erige leedjes

te zamen , met twee lange , krachtige , sterk gekromde klanwen. Kop , sprieten en onder-

zijde van het lichaam met een waterafstootend, graiiwgeclachtig vilt bedekt. De grond-

kleur van de soorten van dit genus is geelachtig ; de tarsleedjes zijn aan het uiteinde

donker gekleurd. Bij het i zijn de achterschenen zwakker gebogen dan bij het ? en

bevindt 'zich een breeden indruk op het midden van het eerste stemlet. — De kevers leven

onder water aan F ota m ogeto n- , My r iop hy llu m- en Rup p ia-soorten , aan wier

stengels zij zich zoo vast omklemd houden , dat zij slechts met moeite daarvan kunnen
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worden af.i:cnomf!i. Ook leven Je layoen en poppen onder 'd<a/er en ademen op dezelfde

wijze als die der Donacia's. — De larve van II. appendieulata is door Kunzc

,

Ileeger en Beltevoyc [H. mosellae), die van IT. zosterae {miitica) door Lacor-

daire beschreven.

Van de 3 Europeesehe soor/en komen 2 in Nederland voor.

Eerste tarslid korter cl:iii het tweede. Het iiitciiide der dijen en der sclieiieii lijn zwart geringd.

Achterlioel;en van liet linlsscliild pinitig nitsteiccnd. Bovenzijde van het lichaam geelachtig,

uewoonlijl; met twee langsstrepen op liet halsschild en de stippcU der jangslijncn op de

dekschild'en zwart. Rii ab. c. *fliiTicolli.<: rjcllevoye is het halsschild cenUlenrig, bij ab. c.

*CIifYi-olati Lac. zijii de deUschildcn ccnkleiirig en staan de stippels niet op een zwanen

grond, l)ii ab. c. 'Curti.üi I.ac. Quieala Chevr.) zijn de dekschilden zwart gestreept, doordat

de zwarte' stippelrijen twee aan twee versmolten zijn. Lengte 6—7 mm. Van Mei tol Octnher

in vaarten en vijvers aan 1'otamogeton Ineens, natans, pectinatns, fUiitans en

Myriophyllnm spicatnm. De roodbrninacluige cocons zitten van Mei tot October, in

aantal bijeen, aan de wortels en wortelstokken, vooral van Po ta ni o ge ton, in de modder

op den bodem der wateren. Ecne uitvoerige verhandeling over deze soort (mosellac) gal

Lepriciir. Tot nog toe zelden aangetrofifen; Overveen, Utrecht, Middelhnrg en Roermond.

In Bel"ic- bij Knockc (eqniseti F., mosellae Belicv.) 1. appendieulata Panz.

Eerste tarslid even lang als het tweede. Dijen en schenen aan het niteinde ongevlekt. Achtcr-
'
hoeken van het harsschild hetzij pnntig uitstekend of meer afgerond. Bovenzijde van het

lichaam geelachtig, de stippels of" de stippellijnen der dekschilden zwart. Halsschild ecnklciirig

(_GvlU'i!/uilii l-ac, .Sahlbcrs^ii Lac), meestal met twee grootc, zwarte vlekken of bijna

geheel zwart (,-Ah. c. ballka Seidl.; Cnrlisü Thoms. , nee Lac.) Bij var. *riippiae Germ.

Qzo.Uerac Thoms., nee F.) zijn de dekschilden, behalve de gele randzoom, geheel zwart.

Dekschilden iets lijner en ondieper gestreeiit dan bij a pp e n di en la ta. Lengte 5—6 mm.

In brak water aan Pvuppia inaritima, Potamogeton mariniis en Eqiiisetnm

marinnm. Gemeen bij Zeeburg (Amsterdam); ook bij Haarlem, Zierikzee, op Texel en

op Walcheren. In België bij Nieuwpoort. Ook o|i het eiland Borkiun en in Oost-Friesland.

De var. nipliuic in Denemarken (mutica F.) 2. zosterae F.

3. I>oii:icia F. (Fig. 1071).

Sprieten ii-ledi,ir, draadvormi^'-, op het voorhoofd dicht bijeen ingeplant. Voorkaken

kort , 7cicinig voorbij de bovenlip uitstekende. Oogen vrij groot. Halsschild eenigszins

vierhoekig, met rechte zijden, veelal naar achteren versmald; aan weerszijden , aan

de voorlwekcn
,
gewoonlijk met een bultje. Schildje driehoekig. Dekschilden veel hreeder

dan het halsschild, tweemaal zoo lang als te zamen breed of langer , tamelijk vlak ;

achter het midden versmald : met stomphockig uitstekende schouders, aan het uiteinde

afgeknot of afgerond, met vlakken naad. Eerste stcrniet langer dan de overigen te

zamen. Achterdijen langer en gewoonlijk ook dikker dan de dijen der overige poolen

,

aan de onderzijde veelal voor het uiteinde getand. Schenen over den buitenkant gekield,

tot aan het uiteinde smal; zelden de voorschenen aan het uiteinde naar binnen

iets tandvormig verbreed. Tarsleedjes breed; het y lid groot , ttt'eelobbig , aan de onder-

zijde met zeer dicht behaarde zool ; het klauwtid klein
,
grootendeels tusschen de lobben

tan het y ingesloten. Bovenzijde van het lichaam glad, zelden grijs- of gcelviltig

behaard; de onderzijde van een water afstootend viltkleed voorzien. De slankere man-

netjes hebben langere sprieten en poolen en zijn zivakker bestippeld dan de wijfjes.

Ook is bij het 'S het laatste stcrniet meer of minder afgeknot , bij het $ afgerond of

eenigszins driehoekig uitstekende. In enkele gevallen zijn bij het ^f de achterdijen meer

ontwikkeld en van twee tanden voorzien , de schenen op den binnenrand gekarteld of

getand. De poolen zijn geheel metaalkleurig of gedeeltelijk , bij uitzondering geheel

'roestkleurig. De meeste soorten van dit gemis zijn fraai metallisch gekleurd en soms

zeer veranderlijk in tint, slechts de nog niet in Nederland aangetroffen D fennica
is op halsschild en dekschilden roodgeel gekleurd.

De soorten leven op de bladen of aan de stengels van vrij in het water groeiende

oeverplanten of drijvende waterplanten ; zij voeden zich met bladdeelen. Op 7varme

voorzomerdagen treft men ze soms in groote massa's aan. De -wijfjes leggen hare

eieren in het water aan wortels , stengels en bladeren der -voeding.splanten. — De larven
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leven onder waler , aan planten , in een sliimklom[>jc .(gehuld en ademen niettemin door

een paar open stigmata, zonder evenwel aan de wateroppervlakte te komen. De sti^i^mata

vindt tnen aan de basis van een paar doornachtige uitsteeksels op de rugzijde van het

%e ahdominaal segment ; deze uitsteeksels boort de larve geheel iji de wortels en wortelstokken

der waterplanten , welke soms , evenals gewoonlijk de stengels , van wijde luchtkanalen

voorzien zijn ; zoodoende is het mogelijk dat de larven zich voorzien van de noodige

gassen voor de ademhaling. De volwassene larve vreet , alvorens te verpoppen , eene

opening in een wortel of wortelstok en spint op deze opening haar perkamentaehtige

coeon , zoodoende kan ook de cocon lucht verkrijgen uit de luchtkanalen der 7vaterplant.

De kever kruipt uit nadat hij aan het boveneinde van de cocon een dekseltje a/ge-

knaagd heeft. De meest gnoone planten welke door D o na c ia-larven ben'oond worden
,

zijn de Ny m

p

haeaceein, AlismaceeCn, Typhaceeè'n en de Potamogeton-
soorten. — De ontwikkeling van D. marginata is door Gucrin-Méncville en Alulsaiit,

die van clavipes door Heeger , de levenswijze van micans door Schmidt-Sclnvedt
.,

de ontwikkeling en levenswijze van coccineo-fasciata zijn door Xatnbeu en de

larve van bic oio ra is door Perris beschreven.

Van de 24 Europeesche soorten komen 17 in Nederland en 3 /;/ het aangrenzend

gebied voor.

1 HalsscliiUt en dekscliilden geliecl onbehnard 2

Bovenzijde van liet lichaam dicht beliaard 18

2 Acliterdijcn getand i) ,>

Acluerdijen volkomen ongetand 2) 14

3 Achterdijen liet uiteinde der del;schildcii bereikend of nverscbrijdend. Deksclnlden tamelijk

effen, over liet midden iels of slcclits ondiiidelijk ingedrukt, met scherp algcknot uiteinde. 4

Achterdijen het niteinde der dekscliilden niet bei eikend -

4 Dekscliilden met grove stippclrijcn, slechts onduidelijk ingedrukt; de tnsschenruiniten glad ui'

een weinig dwarsrinipelig. Achterdijen bij het $ verdikt en gebogen, met twee tanden en

soms nog met eenige zeer kleine tandjes 5

Dekscliilden met lijnere stippcirijcn , aan de basis nn.ir de schouders verward bestippeld ; met
een duidelijkcn indruk vóc'ir iiet midden naast den naad; vooral de binnenste en buitenste

tusschcnriimten dicht en duidelijk dwarsrimpelig. Halsschild grof bestippeld en rimpelig.

Bovendeelen goudgroen ; halsschild soms koperkleurig, violet ol'ldauw aangclüojien; dekscliilden

met een brecden, purperkleurigen of bruinrooden langsband, welke hoogst zelden onduidelijk

wordt. Bij een Belgisch exemplaar uit Wavre is de bovenzijde bronzig zwart, terwijl de

purperkleiirige langsband door een dofzwarten veeg vervangen is fmelanisme). Onderzijde

goudgeel zijdeglanzig. Pooten groenachiig-bronsklenrig. Acluerdijen in beide seksen met een

krachtigcn, scherpen tand. Bij het $ is het laatste sterniet afgeknot en ingedrukt, hij het J
gewoon afgerond. Lengte 6-95 inm. Zeer verbreid in Mei, op Carex-, Gl veer ia-,

Scirpus- en .Spar gani u m-soortcn ; ook in aans|ioelsel gedurende den winter,

(vittata 01., fasciata Hoppe; aquatica Ths., nee I,.; dentipes Gylh., nee Fahr.).

4. coccineo-fasciata llarrer.

5 Halsschild onbestippeld, zeer lijn gechagrineerd. Lichaam van boven vlak gedrukt, raetallisch-

groen of goudgroen ; het midden van het halsschild en op de dekscliilden het gedeelte van

af den naad tot aan de 8e stippelrij koperkleurig, lila, violetachtig of zwartgroen aange-

loopeii. Ook wel de geheelc bovenzijde eenkleurig, veelal eenigszins roodkoperkleurig; bij

uitzondering (ab. c. antliraciiia mihi, bij Bodegraven} diep zwart, met uiterst geringen violet-

achtigen weerschijn. Uiteinde der dekscliilden zeer llauw uitgerand. Onderzijde wit zijde-

glanzig. Pooten licht roodachtig, knots der dijen op de bovenzijde metaalkleurig. Bij liet

$ is het laatste sterniet breed afgeknot en iets uitgehold. Acluerdijen sterk verdikt, met
twee tanden en bovendien met 2 of 3 zeer kleine tandjes. Bij het 5 is liet laatste sterniet

spits uitgetrokken; achterdijen slechts met iin tand. Lengte 9— 11 umi. Vooral in Juni,

niet zeldzaam op de bladen van Nymphaea al ba en Nii|iliar lutcuin.
(?crassipes F., striata Panz., spinosa Tlis.) i. micans Hoppe.

Halsschild duidelijk bestippeld en rimpelig 6

1) In pnkflfi ppvallpil is de land der a.lili'rdijeii /it klein en surlis inidiiidflijk , liij lul wijlji' van D, v e r s ito i o rea Hraliiii

onllirpfkl
71J

hüupsl ïiddi-ii i^eln-i'l.

i] Bij I>. spniii U|in'a Canz. is de liiiiiliniand der arIilHrdijcni mhhs i.ls sl,iiii|pli[)HliiK, du. Il iil.l t:ilaiid.
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6 Hni'iscliiki .ivcral iliULieliil; bcstippcld en dicht rimpelig. Uiteinde der del;scliilden iets scliect

n:iar binnun nfgeknot. Bovenzijde meestal grocnaclitig Qchrysochlürii\Vii<.ih.')of\^o\-<M\i.\<:ur\%,

zeldzamer koperrood, blauwgroen, blauw oC violet (ab. c. 'atitiwiiialis VVestb., in VVest-

l'alen), zell's zwart met geringen violetachtigcn weerschijn C^b. c. *,/;ft/>o/«.f Westli., in West-

falen). Onderzijde wit, zijdcachtig behaard. Ponten roodachtig; bovenzijde der dijen, deels ook

de schenen nietaalgroen o'l' violetachtig. Achterdijen in beide seksen niet twee tanden, zelden

ontbreekt bij het ? de voorste tand geheel (var. Phclla:t<lrU Sahlb., bij Arnhem) ol" doet

zich als een "klein puntje voor. Uij het $ bevinden zich op liet eerste sterniet twee Imltjes

en is het laatste sterniet ingedrukt. Lengte 7}— 9-1 mm. Gemeen op Sagittaria sagit-

tacldlia, simis ook op Nuphar, Potamogeton en Plialaris ar ini d 1 n n cea. In

den nnzo-iier zijn zij meer koperrood gekleurd C?dentipes F.) 2. dentata lloppe.

Ilalsscliild in 't midden vrij ondicht bestippeld. Uiteinde der dekscliilden recht atVcknot. lioveii-

zijde iiietallisch-grocn, het midden van het halssihild en de dekscbildeii donkerder, brinn-

achtig-violet, violet of donkergroen met goudglanzigen zoom; de ab. c. *Snjfrin:ii Westh.

diep zwartblauw, gelieel dol', (hulerzijde wit, zijdeglanzig behaard. l)ooten roodaclitig, knius

der dijen violetaeluig. Acliterdijen hij" het $ met twee tandjes en eenige kleine, stomiic bultjes;

liet
$' met een, soms onduidelijk, tandje, hetwelk hoogst zelden ontbreekt. Deze soortis

korter en meer gedrongen dan dentata en meer vetglanzig. Lengte 6A—8i mm. Niet

zelden iii |uni op de drijvende bladen van Potamogeton natans; zij zou ook op Sagit-

taria voorkcmen. .

" (bidens Oliv., cincta Germ.) ;,. versicolorea Brahni.

7 Acliterdijen in beide seksen met twee tandjes. Tusschenruimten der dekschilden eeiiigszins

dwarsi-impelig. Habitus van dentata, dncli smaller en vlakker. Bnvendcelen langs de zijden

»rocn of goudgroen, in 't midden inecr ko)icrklcurig ol'violet; zelden eenklcurig groen, goud-

nroeii, briiin-bronzig ofwel fraai blauw of violetachtig blauw (ab. c foc/«/;.t Weise). Bij het <?

rshetl'aatsie sterniet' onder de dekschilden verborgen, recht afgekiiot en breed gegroefd: bij

het 2 afaeroiid, elTen en iets onder de dekschilden inf-iekende. Lengte 7-9 mm. Niet zeld-

zaam, vooral in Juli en in het begin van Augustus op Sparganium sMiiplex en lïiito-

miis nmbellat'us; ook wel op" Sagi tta ri a en Nupbar. De ab. c. cndestis bij Rlioon

(Rotterdam), Tiel en Arnhem 5- sparganii Ahrens.

Acliterdijen in beide seksen slechts met één tand, hoogstens daarachier nog fijn gekorven.

Tusschenruimten der dekschilden overal zeer dicht dwarsrimpelig 8

11 Achterdijeii met een zeer klein (vergelijk hiermede D. brcvicornis Alir.), dikwerfpnduidelijk

tandje. Dekschilden. met meer ol'minder dai.lclijke indrukken langs den naad (impressa

en margin ata) ^

Achterdijen met een duidelijkcn, meestal krachtigen, scherpen tand (zie D. brevicornis Ahr.) 10

9 Derde sprietlid nagenoeg even lang als het 2e. Stiiipelrijen regelmatig, .scherp begrensd en tot

liet uiteinde duidelijk. Hals.scliild tamelijk lijn en dicht bestippeld, nagenoeg niet gerimpeld

;

met tandvormig uitstekende voorhocken. De eerste tusschenruimte op de dekschilden is

tamelijk breed en iets of wat iii de lengte gerimpeld; het uiteinde is eenigszins afgeknot,

met afgeronden buitenhoek. Bovenzijde bronskleurig met geringen koperkleurigen weerschijn,

hoogst zelden zwartachtig-koperkleurig of blauwgroen; ook zouden nog rood-koperkleurige

en bronsgroenc exemplaren voorkomen. Achterdijen met een zeer klein, maar duidelijk tandje.

Onderzijde dicht, goudkleurig, behaard. Deze soort gelijkt iets op D. thalassina, doch is

korter én glanziger, de stippelrijen der dekschilden zijn meer regelmatig en scherper begrensd.

Soms is het tandje aan de aciuerdijen rudimentair. .Sexueel verschil als bij thalassina.

Lengte 7—9 mm. Vrij zeldzaam; in Mei en Juni op Carex acuta en pahidosa, ook op

Scirpus lacustris; vooral in de kleistreken.

(brevicornis Kunze, nee Ahrens) 10. impressa Payk.

Derde sprietlid iets langer dan het 2e. Stippelrijen naar het uiteinde zeer fijn wordende,

llalsschild grof, doch niet dicht bestippeld, met gladde, rimpelig verheven tusschenruimten;

de voorhoeken niet tandvornig uitstekende. Uiteinde der dekschilden afgeknot, met duidelijk

aangeduide hoeken. Bovendeelen zeer veranderlijk in kleur, donker lironsklenrig met groen-

of geelachtigen weerschijn of licht kopcrkleurig-geel of koperrood, zelfs violet aangeloopen;

zelden eenkleurig, sterk koperrood tot jnirper (_uiiicolor Westh.), meestal met een gondgrocnen,

rood-, violet- of blauwachtig gckleurden laiigsband o]i de 8e en pe tusschenruimten, waarbij

zich soms nog voegt eene dergelijke gekleurde vlek aan de basis tnsschen den len en 2en

indruk (ab. c. rittata Panz.). l"vo|i, onderzijde en pooten witachtig of gcelgrauw zijdeglanzig

behaard. Pooten donker metaalkleurig. Bij het $ i.s het 5e sterniet afgeknot en diep ingedrukt,

bij het 5 spits uitgetrokken. Lengte 8J -Ti"mm. Zeer geineen op Sparganium- en Carex-
soorten, ook wel op Bntomus, Scirpus, Acorus en Nymphaea, van Mei tot Juli.

(limbata F., lemnae F., lateralis Bon.) ö. marginata lloppe.
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10 Halsschild, behalve de tandvorniig iiitstekeiulc voorlioeken, met hoog tocgcspiiste zijliiiltjes cii

daarachter, meer op hec midden, met twee lagere bultjes. Glanzig goudgroen, aan de zijden

gewoonlijk met koperklenrigen weerschijn; zelden violetachtig (^*coendaiis Weise); onderzijde

grauw zijdeglanzig beliaard. Halsschild weinig dicht en sterk, ccnigszins rimpelig bestippeld.

Dekschikien ellen ol' met slechts nitersi zwakke sporen van twee indrukken langs den naad;

elk in eene algercmde, meer of minder lang uitgetrokken, spits vers,nald, met ondiepe stip-

pelrijen, wier stippels door grove rimpels netvorujig verbonden zijn; 9e en toe tusschen-

ruiiinen aan de basis bijna glad. Dijen sterk knotsvormig, donker metaalkleurig, haar basis

en soms de schenen en tarsen roestrood. Achterdijen met een scherpen tand gewapend en

daarachter niet zelden lijn gekorven. Bij het $ is het 5c sterniet iets uitgcrand, neergcdridu

en lang bewiiiiperd; bij bet 9 toegespits.t. Lengte 8— 10 mm. Op Sp a r ga n i nm ramosum.
Deze Iraaie, zeldzame soort, welke in Zuid-Europa voorkomt en slechts noordelijker int

Westl'alcn is opgegeven, werd door wijlen Mr. Iiliii:risscii bij Nuih (^Limburg), in Juli, in

aantal aangctrolïen. In Uelgië bij Flciirus .... (reticulaia Gylh.) 11. appendiculata Ahr.

Halsschild gewoon, zonder ol' slechts met onduidelijke zijindtjes 11

1 1 Dekschilden met vier duidelijke indrukken langs den naad en twee langs den zijrand. De
sti|)pellijnen worden naar het uiteinde zeer lijn. Derde sprietlid li maal zoo lang als het 2e.

Vüorhoijl'd met krachtige bultjes. Halsschild dicht bestippeld. Bovenzijde van het lichaatn

lichtgroen, goudglanzig of geelkoperkleurig; zelden kop en halsschild blauwachtig Q\h. c.

*coll(irls Pz., in Westlalen), of de geheele bovenzijde blauwachtig. Onderzijde goudgeel zijde-

aclitig behaarti. Pootcn metallisch-goudgroeii, tarsen staalblauw. Sexueel verschil als bij mar-
ginata. Lengte 85—10 mm. Niet zeldzaam o|) Sparganinm, Sagittaria, Glyceria-,
Scirptis- en Care x-soorten ; Mei tot Ang. (sagittariae F.) 7. bicolora Zschach.

Dekschilden elk met 4 dindelijke indndikcn, een aan liet schildje, twee aan den naad en een

aan den zijrand. Deze soort gelijkt op iinpressa, doch heeft bijzonder dikke pooten,

vlakker voorhoofd, tiiet eene smalle, doch diepe middengroel' en zonder bultjes tusschen de

üogen. Derde sprietlid ruim ij maal zoo lang als het ae. Halsschild dwarsrinipelig; de voor-

hoeken stomp, niet intstekendc. Deze soort is iets donkerder dan impressa, doch even

sterk glanzig. Achterdijen met een grooten, driehoekigen, spitsen tand. Bij het slankere <?

is het halsschild iets langer dan breetl, het 5e sterniet met een zwakken indrid;, bij het J is

dit sterniet spits uitgetrokken. Lengte 7— g mm. 0|i Ca re x-soorten. Niet inlandsch. Overal

in Duitschland. Ik zag een exemplaar uit de collectie Edni. Reitter.

(brevicornis Gylh., sim|ilicifrons Lac.) (a n t i cj 11 a Kunze)

Dekschilden met twee of drie, tamelijk zwakke, indrukken langs den naad. .Stippelrijen tot aan

het uiteinde duidelijk 12

12 Dekschilden aan de geheele basis dicht verward bestippeld. Derde sprietlid l.^ maal zoo lang

als het 2e. Voorhoeken van het halsschild duidelijk tandvormig naar buiten gericht. Boven-

zijde donker bronzig-bruin. Onderzijde vuil goudgeel behaard. Bij het ^ is het 5e sterniet

afgeknot en ingedrukt, bij het $ afgerond. Lengte 8J— to mm. In Mei 0|i bloeiende Sci r p us-

en Ca re x-soorten. Uitsluitend in N. -Brabant bij Breda en Dnssen en in Limbtirg bij Blijen-

beek aangetroffen. In België bij Lanaekeii 8. obscura Gylh.

Dekschilden met tot aan de basis regelmatige stippelrijen , slechts naar de schouderbuilen iets

verward bestippeld 13

13 Voorhoofd met twee duidelijke bidijes achter de sprieten. Derde sprietlid iets langer dan het

2e. Dekschilden tot achter het midden gelijk breed, verder naar bet tnteinde geleidelijk

versmald; scherp afgeknot. Achterdijen met een spitsen tand. Lichaam vrij smal, lang gestrekt;

bovenzijde bronzig-groen , licht bronzig, koperkleurig, roodachtig of iets purperrood (ab. c.

porp.'iyrogenita VVesth.), of blauwgroen; tamelijk glanzig. Rop en onderzijde licht goud-

glanzig behaard. Bij het ^ is het eerste sterniet over 't midden, in de lengte, vlak gedrukt,

de achterrand van het laatste sterniet afgcrond-al'geknot en ingcdrtdit, bij het J daarentegen

driehoekig idtgetrokken. Lengte 7J—9 mm. Niet zeldzaam, in het begin van juni, op bloeiende

Helochares [laliistris. Ca re x-soorten en op Iris y. thalassina Gerin.

Voorhoofd met twee sterker gewelfde bultjes. Derde sprietlid weinig of niet langer dan het 2e.

Bovenzijde donker bronsklein-ig, iets lichter dan bij obscura, doch donkerder dan bij

impressa, zelden iets koperkleurig of goudgroenachtig. Onderzijde goudgeelachtig, eenigs-

zins witachtig glanzig behaard. Halsschild zeer diclit en veel lijner dan bij thalassina
bestippeld, de smalle ttisschenrinmten der stippels door rimpels en lijnc stippeltjes dof. De
eerste tusschennnmte op de dekschilden is, evenals bij thalassina, smal en slechts dwars-

rim|ielig Deze soort is grootcr, iireeder en vlakker dan thalassina en gelijkt 011 de wijfjes

der eenklcurige exetiiidaren van marginata. Sexueel verschil als bij t h a 1 assin a, bij het ï
echter bet laatste sterniet gewoon afgerond. Volgens BeJel en Sciiilitz ontbreekt aan de

achterdijen de tand geheel of is zeer rudimentair; volgens ll'eiss is zij buitengewoon klein,

16
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drielioekig. Lengte 8—9J mm. Niet inlamlscli. Zij zou bij Dortniiuul, Haiiihurg, Aken en

in België bij Lanaeken voorkmnen. Ook op Nortierney. Ik zag een ex. uit liet Weener lluf-

nmseiim, bij welke de tand aan de acbtcrdijen zeer klein is.

(platystcrna Tbs.) fb re v icorn is Abr.)

14 Dekscbildcn overal duidelijk ^erin)|icld, bet iiitüindc meestal dicbt verward bestippeld . . .15

Dekscliildcn meer naar de randen uiterst lijn gerimpeld, in 't midden nagenoeg effen; tot aan

bet uiteinde met duidelijke stippelrijen, lioveiizijdc roodacbiig-geel , nagenoeg zonder

nictaalglans. Kop zwart o!' grocnacbtig, scbildje donker gekleurd. Kop en onderzijde wit-

aclitig zijdeglanzig bebaard. Pooten roodacbtig, bovenzijde der dijen en veelal ook de bui-

tenziidc "der scbenen bronzig-groen o( violetacluig. Soms vertoont bet balsscbild in bet

midden twee kleine, koperroodc, violetglanzige vlekken; soms konu nog een evenzoo gekleurde

langsband op de dekscbildcn voor. I'iij 'bet <? is bet 5e sterniet afgcknot en zwak ingedrukt,

bij "bet ï puntig verlengd. De var. Malhiurskyi Abr. i) gelijkt zeer in kleur op yersi-

coloreo, docb zij is veel slanker en de dekscbilden zijn veel minder grof bestippeld;

balsscbild cenkleurig metaalgnien of in 't midden koperkleurig-violet; dekscbilden zwartgroen

ot' donkerviolet, de naad tot aan de eerste stippelrij, de zijrand van af de 8e stippelrij en

de stippels in de strepen groen- ol' gotidkleurig. Lengte öj—SJ mm. In Juni, meestal onder

water, aan de stengels van riet, Glyceria aquatica en andere Gramineeën; ook zou

zij op Hydrocbares morsus-ranae gevangen zijn. Niet inlandscb. Zij zon o. a. bij

liremen voorkomen (Cennica Payk.)

15 De rimpels der dekscbildcn gaan van uit de stippels der stippelrijen straalvorniig uiteen.

Dekscbilden gebeel zonder indridcken 16

De rimpels der dekscbilden staan dicbt opeen eu min of meer evenwijdig aan elkaar, zonder

van uit de stippels uit te stralen; de stipiiels zijn ook scberper begrensd. Uiteinde der dek-

scbilden verward bestippeld, langs den naad met twee zeer zwakke indrukken 17

16 Voorboofd met een duidclijken, breeden, ondiepen langsindruk aan weerszijden naast de oogen.

Licbaam lang gestrekt, de bovenzijde grocnacbtig, soms eenigszins roodkoperkleurig, fraai

groen of iets groenacbtig-blauw. Dekscbilden, vooral bij bet <?, met tamelijk parallcle zijden,

de tusschenruimten door ile dwarsrimpels duidelijk gekorven. Sprieten eenigszins roodbruin-

acbtig; pooten roestkleurig ol' roodbruin, soms donkerder gekleurd. Kop en onderzijde

zilverwit bebaard. Halsscbild tamelijk lïjn en verspreid bestippeld, met afgeronde voorboeken

;

met twee duidelijke zijbidtjes en bovendien met eene, van voren nauwelijks merkbare, naar

acbteren diepe langsgroef over bet midden. Dijen en scbenen der acbterpooten aan de basis

merkbaar gekromd. Bij bet S is bet 5e sterniet toegespitst. Lengte 8J — 12 mm. Vooral in

Mei, gemeen op riet en Pbalaris arnndinacea . . . (menyantbidis F.) 12. clavipes F.

Voorboofd nagenoeg zonder langsindruk naast de oogen. Licbaam vrij kort; op de bovenzijde

goudkleurig of groenacbtig-goudklenrig, zeldzamer donker ertskleurig, of cenkleurig metalliscb

zwartacbtig (ab. c. *:i/uc're/is Kinize, tenebrtins Westb.) G" Helgië bij Rouge-Cloitre en

in Westlalen); de dekscbilden in 't midden met een bronzig-geelen of koperrooden langsband,

soms zijn de zijden der dekscbilden levendig groen ofblauwgrocn, in welk geval de langsband

veelal purperacbtig of zwartacbtig groen is (^ab. c. Iris Westb.); zelden zijn de dekscbilden

eenklenrig donker metalliscb. Pooten donker metaalkletu'ig, dijwortel en iiiieinde der scbenen

donker roesirood; soms zijn de pooten en sprieten gebeel roodgeel. Deze soort is overigens

zeer veranderlijk in grootte, vorm, sculptuur en kleur; bet g is gewoonlijk veel kleiner

dan bet breedere, plompe J. liij bet $ is bet eerste sterniet zeer vlak en in de lengte

ingedrukt, bet 5e sterniet afgerond; bij bet S zijn de sterniten gelijkmatig gewelfd, bet 5e

stomp uitgetrokken. Lengte 5i— 8 mm. Zeer gemeen; in Mei en Juni, op de bladen van

Glyceria spectabilis, Carex, Scirpns en riet . . (simplex F.) 13. semicuprea Panz.

17 Stippelrijen der dekscbilden eenigszins onregelmatig, liovenzijde weinig glanzig; liclucr td'

donkerder bronskleurig, soms met iets grocnacbtigen weerschijn of roodkoperkleurig (.a^»- >•'•

rt;/r;VA(;/c£'rt Westb.), belder groen of blauwacbtig groen (ab. c. aenigiimsa Westb.), donker

roodkoperkleurig of purperrood (ab. c. sangiihwii Westb.), zwartblanw of donkerblauw (ab. c.

*pulcherrima Humm., atrocuerulea Westb.; in lielgië bij Ltnk). Deze soort, welke veel op

tbalassina gelijkt, beeft ongetande acbtcrdijen en gedeeltelijk roodgele pooten. Zij is iets

meer gewelfd dan vuigaris, in den regel wat fijner bestippeld en iets dicbter gerimpeld,

met minder regelmatige stippelrijen. Dekscbilden naar bet uiteinde meer geleidelijk in eene

langere, recbt afgeknotte, spits versmald; altijd cenkleurig. Sexucel verscbil als bij vui-

garis. Lengte 7—9^ mm. Gemeen op Glyceria- eu Ca re x-soorten, ook op Sparganium
en Sagittaria; Mei en Juni. Ik bezit nit Ridderborn (Bcigiscb Limburg) een donker purper-

kleurig exemplaar, dat langs den naad eenigszins groeuaclitig is.

(simplex anct., nee F.) 15. linearis Hoppe.

1) Vulprii» (;. Jtuvlisiilni iouJ.-ii II Iriiiiic:! I'avk. iii M a 1 1 ii o v » k \ i Alir. Uvne soiirhMi /ijii. Ik Intwijli-I ol Jh up^-rfcvrii

\ei»Lllil|.U[l|.-|| wel slffklloud I iljll.
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Sti|ipc!rijcn der deUsdiildeii grof L-n diep, tot aan het uiteinde vrij regelmatig doorloopcnd.
Uovenzijdc goiidgroen , roodkopcrldeurig, purperl;leiirig of lilatiwaclitig-groen , meestal niet

een piirperrooden of staallilaiiwen langsband langs den naad; zelden eenl;leiirig (ah. c. *foHfo/o/
Westli., in Westfalcn). Ilalsscliild niet duidelijke zijhtiltics, dicht, tamelijk grof en eenigszins

rimpelig bestippeld, van voren met de aanduiding van eene middellijn. Onderzijde zilverwit,

glanzig behaard. Pooten metallisch groen, de dijbasis en de schenen meer of minder roodgeel.
Dekschilden elk met twee zwakke indrukken langs den naad, aan bet uiteinde scherp afge-

sneden. Deze soort gelijkt eenigszins op tbalassina, doch is dadelijk te onderscheiden door
de gedeeltelijk roodgele pooten. Het ^ met een diepen indruk op bet laatste sterniet. Lengte
rtl— 9 mm. Over het algemeen zeldzaam, in Juni en Juli, op verscliillende waterplanten,
vooral op Typba, Sparganiuin en Care x -soorten . (typhae Ahr.) 14. vulgaris Zscbacb.

18 Voorschenen aan het uiteinde naar buiten tandvormig uitstekende. Derde sprietlid ongeveer 1

langer dan bet 2e. Voorhoeken van het halsschild in een klein bultje eintiigend en daarachter

met een zijlnilt. Dekschilden aan bet uiteinde afgennid. Licliaam iets of wat groeuachtig of
roodkoperkleurig metaalglanzig; niet eene korte, diclitc, zilvergrauwe beharing bedekt, zoodat
bet daardoor dof schijnt. Pooten grootendeels bronskleurig. Bij het ^ het laatste sterniet

ingedrukt. Lengte 7J— 10 inm. Niet zeldzaam, op liet einde van Mei en in Juni, op Spar-
ganium, Typha latifolia en riet. (bydrocbaris F., hydrocbaridis Kiiuze) 16. cinerea Illist.

Voorschenen aan het uiteinde smal, niet verbreed. Derde sprietlid tweemaal zoo lang als het

2e. Voorhoeken van het balsschild met eene gladde verhevenheid, diiaracliter zonder zijbuit.

Dekschilden aan bet uiteinde iets of wat afgeknot. Lichaam iets of wat lichter of donkerder
nietaalgroen of roodkoperkleurig, soms de dekschilden meer groenachtig-koperkleurig, *purper-
acluig of 'fraai blauw, op de bovenzijde met een dicht grauvvgeel of geel vilt, van onderen
niet een zilvergrauw vilt bedekt. Pooten grootcndeels geelrood. Deze soort is meer jiarallel

en vlakker dan cinerea. Sexueel verschil als bij cinerea. Lengte 7— 10 niin. Vrij zeldzaam,
in bet laatst van Juli, op ISutomus umbellatus 17. tomentosa Ahr.

4. Plateumaris Tlioms.

Di/ i^aiHS 07iderschcidt zich van Donacia door de navolgende kenmerken. De
voorkaken zijn krachtig ontwikkeld en steken ver onder de bovenlip uit. Oo,i;en klein.

Dekschilden aan het uiteinde a/hellende gewelfd , hetzij te zamen of elk afzonderlijk

afgerond of eenigszins afgeknot; de bovenste randlijn van den naad is naar het uiteinde

opgericht , zoodat daardoor de eerste tusschenruimte aan het uiteinde geheel of bijna

geheel verdwijnt en slechts de onderste naadrand als een lange
, gladde reep zichtbaar

blijft. Eerste sterniet even lang als de overigen te zamen. Lichaam 7oat plomper en
meer getoetfd dan bij Donacia. Onderzijde met een zeer dun vilt bekleed. Achterdijen
kort, opgeblazen ; bij het i krachtig getand, bij het 2 zwak getand of ongetand.

De soorten van dit genus zijn trage dieren , welke vooral leven in dicht begroeide
slooten en moerassen, op verscheidene Car ex-soortcn , Er iop h o r um en riet.

De 6 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

1 Halsschild onbehaard. Schenen over den buitenkant gekield. Alleen de voorschenen aan bet

uiteinde naar buiten tandvormig verbreed. Dekscbildcn met twee zwakke indrukken langs

den naad 2

Halsschild lijn bebaard i). Alle sehcueu met drie kielvorniige langslijnen en aaii het uiteinde

tandvormig verbreed. Dekschilden volkomen zonder indrukken. Schildje dicht wit behaard . 3

2 Sprieten over de helft der dekschilden reikend, het 3e lid bijna gelijk aan bet 4c en \\ maal
zoo lang als bet 2e, bet 4e dubbel zoo lang als het 2c. Halsschild langer dan breed; lijn leder-

achtig, mat, niet rimpelig, zeer onduidelijk bestippeld, slechts achter den dwarsindruk meer
grof rimpelig en glanzig; de voorboe1;en als kleine, schcr|)e tandjes naar buiten uitstekende.
Dekschilden gestrekter daii bij discolor, de onderzijde dichter witachtig of goudacbtig
zijdeglauzig bebaard. Bovenzijde zeer vcrscbillend gekleurd; blauw (ab. c. festucae F.),
violet (ab. c. y'wlacca Ilop|)e), paarsac'btig-zwart (ah. c. atropirrpttrea Westb.), blauw-
groen, metallisch- of goudgroen (ah. c. wicaiis Panz.), glanzig geelkoperkleurig of licht

bronzig (ab. c. aenea Hoppe), dof bronskleurig (ab. c. itrmata Payk.), dmiker brouzig-
bruin tot bronzig zwartliruin (ab. c. tenebricosa VVesth., liictiio.ta VVestli.), koperrood
of karmijnrood (ab. c. iiymphacae F.). Soms beeft het balsschild eene andere kleur dan

1) Ei'llf i'liki-li' un;il trut' ik m.'iiul.'lijki' <'\i'til|illin'ri ; v;iii 1', li nuM: ;i L;i , l.ij wcllu- df b.-liarin;.; .ij, li.-t li:ih^iliild ii:i;;i*iiuh^:
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de dekscliildcn, als: tlekscliilden groen en lialsschild blauw, deksdiilden koperkleurig en
lial.ssdiild groen, of deksdiilden koperrood en lialssdüld violet. Soms zijn de laatste spriet-

Icedjes aan de basis roodaditig. Pooten bronzig. 15ij het $ zijn de aditerdijen bijzonder sterk
ontwikkeld en niet een grooten, zeer spitsen tand bewapend; ook is het eerste sternietin't
midden van de basis breed ingedrukt, het 5e stcrniet iets afgeknot en ingedrukt. Lengte
7—9i inm. Gemeen op riet i. sericea L.

S|>rieteii niet tot aan de licH't der dekschildcn reikend; liet 3e lid | korter dan liet 4c, bij

het 5 nagenoeg gelijk aan het 2e, het 4e ongeveer \\ maal zoo lang als het 2C. IlaUschild
nagenoeg vierkant, niet niet tandvorniig naar buiten uitstekende voorlioeken; duidelijk

rimpelig en bcstippeld, tamelijk glanzig. Lichaam korter en ]iloinper dan bij sericea. Dijen
iets krachtiger ontwilckeld. Bovenzijde van het lichaam cvenzoo verschillend gekleurd als

bij sericea; zwartachtig-violet, donker violet, kannijnrood, groen, blauwgroen, lichter of
donkerder bronskleurig. Schenen en tarscn aan de basis soms roodaditig, meestal de pooten
ccukleurig. Lengte 7—8i mm. In Mei op Eriophorum- en Ca re x-soorten, alsook op
Comarum palustre. In Noord-Brabant bij den Bosch, Breda en Gilze-Rijen, niet zeldzaam.
In Belgiü bij Leuven en Lasne .... (coinari Siiffr., protcus Kunze) 2. discolor Panz. 1)

3 Voorlioeken van liet halsschild als zeer kleine, meer of minder spitse, tandvormige bultjes uit-

stekende 4

Voorlioeken van het halsschild, door eene vrij groote, platte, glanzige, bultige verhevenheid,
scheef afgestompt c;

4 Halsschild ook aan de zijden lijn witachtig behaard; duidelijk hartvormig, naar achteren vrij

sterk versmald; aan de zijden, vóór het midden, met duidelijke builen; bij het <? verspreid,
bij het S dicht, doch tamelijk tijii bestippcld. Deksdiilden tamelijk verlengd, aan bet uit-

einde elk afzonderlijk afgerond. Bovenzijde zwart, met violetachtigen, soms bovendien
met geringen groenachtigen weerschijn; halsschild meer groenachtig glanzig; soms niet blauw-
of vinletacluigcn weerschijn. Deksdiilden bij het 5 soms aan den zijrand bronskleurig 2).
Onderzijde grauw of iets geelachtig-zijdeglanzig behaard. Sprieten , pooten en de laatste 4
stcrniten rood, zelden zijn deze deeleii zwartachtig. Bij het $ is het .netasternuni en het
eerste sternict ingedrukt, het laatste sterniet is uitgcrand en de achterdijen sterk getand.
Lengte 8è-ii mm. In Mei en Juni gemeen op riet. Bij Austruweel in België een exemplaar
met zwarte pooten . . . .

' (nigra F.; 3. braccata Scop.

Halsschild aan de zijden weinig of niet beliaard; naar achteren veel minder versmald, niet
duidelijk hartvormig, zoo lang als breed; dicht en matig sterk bestippeld en zeer lijn ge-
rimpeld. Deksdiilden naar verhouding korter en breeder dan bij braccata, elk aan het
uiteinde nagenoeg afzonderlijk algerond; bij het $ lijn lederaclitig gerimpeld, bij het J iets

grover en meer als dicht opeen staande dwarsstreepjes; ook zijn bij het $ de stippelrijen
minder grof dan bij het J. Het S is zwart en gelijkt daardoor op braccata, veelal langs
den naad der deksdiilden ot wel geheel vioictglanzig. Het J is bronskleurig. Bij de var.
variahilis Kunze is het ^ purperglanzig of met paaisblauwachtigc deksdiilden en grocnachtig
halsschild, groenachtig of, evenals het normale J, broiiskleuiig; het J is goiidgroen, helder
groen of violetachtig. Onderzijde dicht grauwglanzig behaard, aditerrand der sterniten of
wel de laatste 4 sterniten geheel (vooral bij het $~) roodachtig. Pooten roodachtig, vooral
de aditerdijen veelal meer of minder donker gevlekt; bij het <? met een grooten, driehoekigen
tand aan de aditerdijen; bij het $ zijn de dijen gedeeltelijk bronskleurig, tle achterdijen
slechts zwak ol onduidelijk getand. Zelden komen mannetjes niet zwart metaalkleurige en
wijfjes met geheel lichtroode dijen voor. Lengte 7— 8.V mm. Gemeen in de grensprovinciën,
van Mei— juli, op Ca re \-soorien , ook op Caltha, Glyceria en Scirpus. De var.
yariahilis Kunze bij Apeldoorn, Meerssen , Kerkradc en Bunde nabij Maastricht; een belgiscli

esemplaar van deze var. is slechts 6 mm. lang . . . (discolor Hoppe) 4. consimilis Sclirk.

5 Sprieten vrij kort; geheel roestkleurig, of wel zijn de leedjes aan het uiteinde iets donkerder. Hals-
schild naar achteren versmald; de voorlioeken stomp, scheef afgesneden en bultig opgeridit,
de zijbnltjes nog minder aangeduid dan bij rustica; vrij dicht, soms wat meer vers|)reid,
bestippeld en met tiiterst lijne stippeltjes in de tussclienrnimten. Pooten licht roodgeel, de
krachtig ontwikkelde dijen soms op de bovenzijde, in 't midden, iets berookt. Achterdijen
zeer breed, sameiigedrukt en met een grooten, driehoekigen tand bewapend; bij het S is

deze tand klein, doch lamelijk spits. Onderzijde donker gekleurd; de buik, belialve het eerste
sterniet, rood. liet $ is zwart, met duidelijken purperachtigen weerschijn ; soms is het, dikwerf
alleen op het halsschild, 'donkerblauw, •blauwgroen of «groen. Het $ is bruinachtig, zeld-
zamer •groenaclitig-bronskleurig, bij uitzondering •zu-arthlauw of *zwartgroeii. In het alge-
meen is deze soort slanker dan rustica. Bij eene var. */)rt//;/)f,v Kunze zouden de deksdiilden

I) Ik vcniiüed dat Doilacia viuhiti-n (iylli. lj.-s,lirevi-ii is ü|i hel viulelklcuiiKP mannetje van dis.ulur Pa
serteeu L. , daar de deksdiilden als nauwelijks yerinijield en f;lan/.i{jer opnepeven wurden.

i) Bij een esemplaar uit den Haaj; iijn de deks.liilden niet f.ur<i uilfeklenrd en j^riiutendeels, vuural lanas de



LXXII. CHRYs(5MELmAK. — 4. Plateumaris. — 4. Zeuoophora. 405

van veel grovere stippelrijeii voorzien zijn. Lenijic 6J— 8} mm. In Mei en begin van Juni,

niet zeldzaam 0|i Care x-soonen. Zij schijnt iecs vroeger te versdiijnen lian riistica. In

üelgië bij Boitsfort. Ik zag een blauwachtig exemplaar uit België.

(nflinis Kunze]) 5. abSominalis Oliv.

S|irietcn langer; behalve de roodachtige wortel geheel zwart, veelal ook de leedjes aan de

basis roodachtig. Halsschild ccnigszins vierhoekig, iets langer dan bij abdominalis,
slechts weinig of niet naar achteren versmald; de voorhoeken stomp afgerond en ietsopgc-

riclit; met, ter weerszijden van het midden, zeer zwak aangeduide zijbnltjcs; dicht en tamelijk

lijn-, bij het $ in 't midden wat meer verspreid bestip])cld. Dckschildcn bij het $ met iets

fijnere, bij het $ iets diepere stippelrijen en zeer lljne, bij het S sterkere, dwars rimpelige

tnssclienrnimten. Pooten roodachtig; zelden de dijen, of alleen de achterdijen, donker gevlekt.

Het $ is zwart, met eenigszins groen-, purper- of hlauwachtiacn wecrscliijn en iets vet-

glanzig; onderzijde dicht witachtig behaard; dijen krachtig ontwikkeld, dik, knotsvormig;

de achterdijen zeer breed, samengedrukt en van een breeden , eenigszins drieboekigen,

iets naar achteren gericbtcn tand voorzien. Het $ is meer gewelfd, briiinachtig-bronskleurig

of meer groenacbtig. Achterdijen slank, met een zeer stompen, veelal ondiiidelijken tand.

Lengte 6J— SJ mm. Van het laatst van Juni tot Augustus, in de kleistreken, niet zeldzaam

op Ca re x-suortcn. In België bij iMallebrugghc en Lasne. (planicollis Kinize") 6. rustica Kunze.

III. Tribus C R I o c E R I N I.

5. Zeugopliora Kunze.

Sprieten draadvormig, de leedjes van af het ^e hreedcr dan de eersten. Kop
breeder dan lang. Oogen aan de binnenzijde , achter den sprietivortel ^ slechts iets uit-

gerand. Halsschild breeder dan lang , veel smaller dan de dekschilden ; aan ïveerszijden

in een stomp bultje verbreed. Schildje klein , driehoekig. Dekschilden ongeveer 1 \ maal
zoo lang als te zamen breed , eenigszins cylindervormig ; dicht en grof bestippeld. Voort-

zetting 'van het eerste sterniet ttisschen de achterco.xae spits. Pooten kort en dik, de

voorcoxae tegen elkaar aanstootend. Tarsklauwen aan de basis met een breeden tand.

Het t? is kleiner dan het ï , de achterrand van. het ^e sterniet is in V midden iets uit-

getrokken . bij het 2 afgeknot. — De soorten leven uitsluitend \\ op P op u l u s-soorten en

zitten gewoonlijk aan de onderzijde der bladen , waarmede zij zich voeden. De afgevreten

plekken icorden zivari en de bladen rollen zich tncer en meer op. De larve van Z.fl a-

vicollis, welke door Kaltenbach beschreven is, mineert de bovenzijde der bladen van
Populus tremula, van Juli tot Sept. De mctamorpliose heeft plaats in den grond;
de ontwikkeling van de zomcrgeneratie is eerst in Mei van het daarop volgend Jaar
voltooid.

Van de 5 Europecsche soorten komen 3 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 Halsschild vrij dicht en grof bestippeld, de tusscbenrniinten weinig of niet grooter dan de

stippels zelf; met stompe zijbultjes. Kop rood 2

Halsschild verspreid, doch tamelijk grof bestippeld 3

2 De zijbultjes van het halsschild vormen van achteren met den zijrand een duidelijken, rechten

boek; van voren zijn zij uitgerand, zoodat de voorhoeken van het halsscliild nagenoeg recht

zijn. Kop met vrij groote slapen acluer de oogen. Licliaam iets meer gestrekt dan bij de

andere soorten
;

geheel roodacluig-geelbruin , kop en halsschild gewoonlijk meer rood ge-

kleurd. Meso- en metathorax aan de onderzijde, alsook de buik zwart. Lengte 3 — 32 mm.
Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Riihrort, in aanspoelsel van den Rijn.

(rufotestacea Kraatz) (Turneri Power)

De zijbultjes van het halsschild gaan van achteren boogsgewijs in den zijrand over en zijn naar

voren rechtlijnig versmald, zoodat de voorhoeken stomp zijn. Kop nagenoeg zonder slapen

achter de oogen. Kop, halsschild, voorborst en pooten rood, het overige lichaam met de

dekschilden zwart; zelden is ook de middelborst of de zijrand der dekschilden aan den

schouder rood, in welk laatste geval de sprieten veelal eenkleurig geel zijn. Lengte 2|—3imm.
Verbreid op Populus alba, van Mei tot Juni i. subspinosa F.

3 Zijbultjes van het halsscliild stomp. Kop met bultige slapen achter de oogen, rood; bij ab. c.

*frontalis SufFr. is de schedel, of nagenoeg de gebeele kop, zwart. Halsschild en schildje

1) Ik veroioed dat bel voorkotneQ uj» andere buouieD meer toeïallij: is.
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rodilgucl, dit luiitste uol; vclUiI bruin. l)cl;.scliilili;ii zwart, de zijraiui aan ilc scliumlcrs soms
gcclruod. Lcngcc 3^—4 111111. Op Popiilus nigra. Zeer zeldzaam; St. Ocdciirudc up Car-
piiiiis bctula, Oök bij Warnsveld. De ab. c. Jrontalis bij Aken cii in Westl'alcn.

2. scutellaris Snilr.

Zijbiiltjes van bel balsseliild spits. Kop niet kleine slapen acluer de oogcn; zwart, belialvc

liet gedeelte vóór de oogeii ; üok zon de kop gclicel rood kiiiiiieii zijn. Halsscbild en de
piloten, belialve de zwartachtige acliterdijcn , geelaciitig. Seliildje, dckseliildeii en de onder-

zijde, belialvc de voorborst, zwart. Soms is de zijrand der dekscliilden aan de schonders ol'

gclieel roodgeel, in welk laatste geval ook de sprieten min ol' meer ccnklenrig liclitrood-

aclitig zijn (mij niet bekend). Bij ab. c. aiislynlis Wcise zijn alle pouieii cenkleiirig rood-
geel. Lengte 2j—3| inin. Op vele plaatsen gemeen op Popiilus t re 111 n la. ENeniplareii

met roodcn kop zijn mij niet bekend 3. flavicollis Mrsb.

(5. Leiua Lacoi'd.

(Ou Ie ma Des (.'.ozis)

Sprieten >//aath'or/iui; , iv'ir de uitgeraitde oogen ingeplant, l'oorlioofd diep gei^rocfd.

Halssehild veel smaller dan de dekschilden , van voren verbreed , aan de basis of in 't

midden ingesnoerd. Sehildje klein, (enigszins vierhoekig. Deksehilden \\ maal zoo lang
als te samen breed, soms langer ; met stippelrijen. Voortzetting van liet eerste stemlet

tnssehen de achtereoxae spits. Poolen kort, de aelitercoxae ver uiteenstaande. 7'ars-

klauwcn geivoon , aan de basis vergroeid. --- De soorten van dit genus, welke, evenals die

van Cr i o c e r i s , een zeer zwak geluid zouden voortbrengen, leven op versehillendeplanten,

deels op G ra mi nee én, deels op distels. Om te verpoppen kruipt de larve in den
grond , waarbij zij het op haar lichaam gekleefde tnestovertreksel verliest en zich een

stevige cocon uit aarddeeltjes vervaardigt. Daaruit verschijnt na 2 tot 3 weken de

geheel uitgekleurde kever.

De larve en pop van I,.p u n c t i c o II i s zijn door Cornelius, iets over de levenswijze is

door Rupertsberger ; de larve en pop van cyanella en m elan opa zijn door Cornelius,

alsook de geheele ontwikkeling van m elan opa door Réaumur en U'estïvood beschreven.

Van de 8 Ruropeesclie soorten komen 6 /// Nederland en i /;/ het aangrenzend
gebied voor.

Pooteii zwart, blauw- ol' gruenaelitig 1

Pooteii gcelrood of rood, tarsen zwart ol' bniinacliiig 5

Halsscbild van boven ecnigsziiis vlak, nagenoeg in 't midden ingesiioerd; giol' en vrij diclit

bestippeld, tiissclien de in twee onduidelijke langsrijcn eeiiigsziiis opgelioopte stippels glad

en iets verbeven; voor den aciiterrand met eeiie lijiie dwarslijii, welke aan weerszijden

sterk naar voren gericht is; de niiiiite tiissclien deze lijn en de dubbel gerande basis is glad;

daarvoor bevindt zich een breede, grof bestippelde indruk, welke aan weerszijden naar

voren in de iiisnoering overgaat. Oogen aan den binnenrand zeer diep, buekig uitgesneden.

Dekschilden met niet zeer grove stippelrijen. IJcliaam groenacbtig-blatiw, blauw, violetaclitig-

blauw of zwartaclitig-violet. Lengte 4— 5 luiii. Over bet algemeen zeldzaam , op akkers en

«eilanden; op Ci rs i 11 m-soortcn, vooral op Cirsinm arvense, waarop ook de larve leeft.

(riigicollis SnlVr. , cyanella VVeise) i. puncticollis Curiis.

Halsscbild meer gewelfd, vlak voor de basis ingcsnoerd ; over liet midden niet verspreid
staande, meer of minder in rijen ge|)laatste stippels. Oogen aan den binnenrand gewoon uitge-

rend .'

3

De insnocriiig van het halssehild in 't midden nagenoeg onbestippeld, aan de zijden in het

loodrecht afvallende, verbreede en verdiepte gcdecUe grof rimpelig; over het midden met
eene dubbele stippelrij. Kop zeer lijn bestippeld, niet cenige iiigcstrooide, grootere stippels,

achter de oogen diep ingesiioerd; het voorhoofd met een diep, langwerpig middengroefje.
Halsscbild iets langer dan breed. Dekschilden met grove stippelrijen, van welke de tweede
en derde, alsook de vierde en vijfde cenigszins paarsgewijze dichter bijeen staan. Groen-
aclitig-blauw, zeldzamer blauw ol' violetacluig en veelal met grocnachtig halsscbild, ook
wel met broiizig-zwarte of geheel zwarte bovenzijde (ab. c. obscure Steph., iiigrri Sufl'r.).

Pooteii zwariblauw. Habitus van puncticollis, doch doorgaans kleiner. Lengte 3|— 401111.

Zeer gemeen tnssehen gras, o. a. op Dactylus gloraerata.
(':' lichenis Voet, Weise) 2, cyanella L.
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De insiiocnng vnn het lialsscliiKI is iii 'i inicldcn cvcii diclit bcstippcKI als aan de meer

vlakke zijden, waar de lie.siippelin^ iecs meer naar voren gcriclit is. llalsscliüd inssclien

de grovere liesiippelin" nog bovendien zeer lijn liestipncld, over liet midden met drie meer

of minder duidelijke stippelrijen. Alle stippelrijen der dekschilden op gelijken al'stand van

elkaar ....."...." 4

4 Dekscliilden met tamelijk lijiic stippelrijen. Deze soort gelijkt op cyanclla, doch onder-

scheidt zich door liet zeer korte voorhoofd, wier groeven tusschcn de oogcn niet liocUig

samenkomen, doch cciie naar voren convexe dwarslijn vormen. Halsscliild zeer dicht en lijn,

doch duidelijk, achter de voorhoeken krachtiger en meer verspreid hestippeld. Lichaam groen-

achtig-blanw", soms grocnaclitig-zwart, of diep zwart, met grocnaclitigen zijrand. Lengte 4- 4! mm.

Verbreid in gras, doch over liet algemeen zeldzaam . . (Ericiisnnii Weise) 3. Weisei Seidl.

Dekscliilden met even grove stippelrijen als bij cyane 11a. I.icliaam veel slanker, met den habitus

van mclanopa. Halsscliild, behalve de grove stippels nog uiterst tijn bcstippeld, wat slechts

bij zeer sterke vergrooting zicluliaar is. ko|i als bij Weisei, doUi iets meer verspreid en

dieper bcstippeld. lïovcnzijde van het lichaam fraai lilauw; lialsschild donkerder, bijna zwart;

kop gewoonlijk groenaclitig ; hoogst zelden vcrtoonen de dekscbilden een groen- ot zwart-

achtigcn weers'chijn. Lengte 3:|—4^ min. Op Nas t u r t i u m-soorten. Verbreid doch over het

ab'cineen zeldzaam (scptcntrionis Weise) 4. Erichsonii Sullr.

5 Halsscliild, evenals het overige licliaam , groenachtig-blauw ,
groenachtig, soms iets bronzig; aan

de zijden tijii en zeer dicht bcstippeld. De zijden van de borst dicht , wiiachtig behaard. Lichaam

kort,' met den habitus van cyanclla. Sprieten geheel zwartachtig. Pooten geelrood, tarsen

gedeeltelijk donkerder. Lengte 3è— 3^ niin. Op droge grasplaatsen. Niet inlandsch. Zij zou

in de Rijnprov. voorkomen ... 1 (flavipes Suffr.)

Halsschild rood, aan de zijden nagenoeg glad, slechts mee enkele grove sti|)pels bezet. De

zijden van de borst bijna zonder beharing. Dekscliilden gestrekt, blauw 6

6 .Sprieten vrij lang; het 2e lid even lang als breed, het 3e en 4e nagenoeg-, het 5c meer dan

dubbel zoo lang als breed; elk der leedjes aan de basis smal en naar den top geleicielijk

verbreed. Halsschild aan voor- en achterrand meestal smal zwart omzoomd. Dekscbilden

fraai-blauw, soms zwartblauw of groenachtig, zelden zwartachtig (ab. c *atritta Waltl, uigncans

SuUV., in lielgië bij Luik en Stri'e). Rop en onderzijde zwartblauw. Sprieten en tarsen zwart-

achtig. l'ooten geelrood. liij het f zijn de tusschenrnimtcu op de dekschildcii smaller en

veelal iets verheven, bij liet" ï vlakker. Lengte 35—5 mm. Gemeen in grasvelden; zij schijnt

zicli o. a. uit Rubus te ontwikkelen. Overwintert, evenals eyanella, in oud stron en riet.

5. nielanopa L. 1}

Sprieten naar verhouding kort en dik; het 2e lid duidelijk brccder dan lang, het 3e en 4e

w^einig-, het 5e de helft langer dan breed; elk der leedjes van af liet 3e, aan de basis meer

plotseling verbreed en daardoor krachtiger ontwikkeld dan bij m e la n o p a. Dekscbilden

even breed, doch k(M-ter dan bij mclanopa; met grovere en tiicperc stippelrijen, scherper

begrensde en iets verhevene tusschenruimten. Overigens als melanopa. Lengte 4 mm. Zeer

zeldzaam, wellicht slechts een afwijkende vorm van het mannetje van melanopa. Eenmaal

bij Huutliem (I.imb.), Juli. Ook bij EUicrfeld . . . (cyanipemiis Dl'ts.) 6. rufocyanea Suflr.

7. Crioceris GeolTroy.

(L e m a F.)

Bi/ ,^'^i'!!its is van Lcma vooral onderscheiden door de .i^^eheele vrije, divcrgcerende

tarsklainven. Ook is het schildje meer driehoeki,^ en aan den top niet zoo breed afgeknot.

De soorten zijn ccnkleurig rood of fraai gevlekt. — Neemt men deze kevers in de hand,

dan brengen zij een tjirpend geluid voort , veroorzaakt doordat zij in het midden van

den voorrand van het laatste tergiet , eene fijne , dwarsgeribde lijst bezitten, welke tegen

de onderzijde der dekscliilden wordt aangewreven en waartoe voor het uiteinde aan den

naad een uiterst dicht en fijn geribbeld of gerimpeld gedeelte aanwezig is. Dit geluid

is het krachtigst bij C- lilii Scop. en ^-punctata Scop. , waar het stridiilatie-orgaan

het meest ontwikkeld is.

De soorten van ditgenus leven, gezellig bijeen, op Lil iac eecn en Asparag in eeé n

en richten, evenals hare larven, groote schade aan, door het afvrctcn der bladen en

jonge scheuten. — De ontwikkeling van C. lilii is door Blankaarl, Rcaumur en Swam-

1) Vulgeil» .Süj'J ib dfie auoil in Huiijiartje iet-r scliinltlijk ;iLiti allinlt-i graaiisüultell.
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vierdam , de larve van \2-p it ti c l a l a door Frisch , Kaltcnbach en Xai/ibcii ; de larve

en pop van aspa r a^i^'-i zijn door Friseh , Rösel en Letzner besehrevcn.

Van de IJ, Eiiropeesche soorten konten 4 /// Nederland voor.

1 Ilalsschild in het midckii diep ingesiiocrti; iiagenoes; onbestippeld, met ecne stippclrij over
het midden; de voornnid Inikig opgericln. Kop van aciiteren niet een ingesnoerd halsgc-

declte. Mctathorax aan de onderzijde geheel onhcliaard, of sleehts de cpinieren met en];elc

Icleine, verspreide liaartjes en met eenise verspreide stippels. Ilalsschild en dekschilden

Fraai lakrood, na den dood verkleurd en dan bruinrood ol' geelrood. 0|i Liliaceeen . . 1

Ilalsschild hetzij voor de hasis duidelijk, doch niet diep, of bijna in het geheel niet ingesnoerd

;

de insnocring door eene verdiepte lijn duiiielijk aangeduid; de voorraud niet oF slechts zeer

onduidelijk, btdtig opgericht; zeer lijn bcvtippeld. Ilalsgedcclie van den kop niet ingesnoerd.

MetathoraK aan de onderzijde dicht bestippeld, de episterucn bovendien duidelijk behaard.

Dekschilden zwart gevlekt. Op As pa ragi n ce e u
,5

2 Ilalsschild in den regel zoo lang als breed, evenals de dekschilden fraai lakrood gekleurd,

doch na den dood geelrood. Kop, sprieten, onderzijde en pooten zwart. De penis is even
lang als bij merdigera, doch nauwelijks half zoo breed en eindigt in een zeer konen,
driehoekigen , weinig scher|ien top. Lengte (>\— K mm. Het „ Lelietorretje '. Gemeen op lelie-

soorten, vooral op de gekweekte L i 1 i u m candiduni; Mei en Juni. Het J legt de eieren

bij hoo]ijes van acht tot tien op de bladen. De larven knnpen na 14 dagen tut, blijven

eerst bij elkaar, doch verspreiden zich later; zij zijn kort, dik en vleezig, bruinrood, met
een harden kop en drie paar borstpootcn; zij zijn geheel bedekt met hare tlitwerp^elen ,

waardoitr zij tegen hare \njandcn beschut zijn; zij vreten het bladparencliym ; in ïiini kruipen

zij in den grond eu verpoppen binnen eironde zandkogeltjes . . (merdigera F.) i. lilli Scop.

Halsschild iets breeder dan lang. De gcheele bovenzijde van het lichaani . de pooten, behalve
de zwarte dijbasis, de knieën en de tarscn , alsook het intcinde van de, overigens geheel

zwarte, onderzijde, lakrood, iets donkerder dan bij lilii en na den dood hriiinrood.

Sprieten zwart, het 5e tot 7e lid aan het uiteinde veelal ccn weinig rood. Bij ab. e. *)'«//'/)«

Hcrbst zijn enkele wortclleedjes geheel, of slechts aan de onderzijde, of alleen het ie lid rood.

Bij ab. c. 'Siifriani Schmidt zijn de sprieten rood, de eerste twee lecdjes aan de onder-
zijde zwart; zelden de s;irieten nagenoeg geheel rood. Ook zouden klenr-aberraties bekend zijn

met geheel roodc taisen, of bij welke de gcheele voorzijde van den kop, of zelfs de geheele

kop, meestal behalve de roodc voorhoofdsbuilen, zwart is. Nog komen exemplaren met
zwarte bovenlip voor. Bij ab. c. *colhreis Lac. is de kop en de achterhelft van het hals-

schild zwart en zijn de voorhoofdsbuilen rood. De penis is opvalleud dik en in een langen,

scherp toegespitsten tO|) uitgetrukken. Lengte 6\— 8 mm. Zeldzamer dan lilii. Op Con-
va 1 la ria-soorten en naar het schijnt ook op AUium cepa. Ztitphen, Assen, I5teda,

Vorden, Hilvcrsinn en in de omstreken van ^Llastricht . . . (brunnea l'.) 1. merdigera L.

3 Ilalsschild voor de basis duidelijk, doch niet diep ingesnoerd, de insnoering door eene ver-

diepte lijn duidelijk aangeduid; ougevlckt, zeer lijn besti|ipeld. Bovenzijde van het lichaam,

het achterlijf, behalve veelal het midden van het eerste sterniet , en de pooten oranjerood;
kop en halsschild meer roodachtig; dekschilden elk met 6 zwarte sti|ivlekken. Sprieten, keel,

schildje, borst, de knieën, het uiteinde der schenen en de tarsen zwart. Soms is heteindlid
der sprieten roodhrin'n. Ook kininen een of meer zwarte stippen op de dekschilden ontbreken i).

Lengte 5-6^ mm. Op vele plaatsen gemeen op Asparagns officinalis.
3. duodecimpunctata L. !).

Ilalsschild naar voren en naar achteren evenzeer, doch slechts weinig versmald ; duidelijk, doch
verspreid bestippeld; rood, met twee zwartgroene middenvlekkcn en eene kleinere in 't

midden aan de basis. Dekschilden zwartgroen of zwartblauw, het uiteinde en de zijrand

(jraniekleurig omzoomd, bovendieu drie daarmede samenhangende, min of meer vierhoekige,
witachtig-gete vlekken. Overigens zwartaclnig- ol groeuachtig-blauw; sprieten zwart, de eerste

4 leedjes blauwachtig. Pooten, behalve de roode basis der schenen, groenaclitig-zwart. Soms
vloeien de vlekken op het halsschild ineen en vormen eene dwarsvick of V-vormige tiginir,

of zoodanig dat slechts de randen rood blijven (ab. c. 'campcstris F.), ook kan het hals-

schild eenkleurig rood zijn of van twee kleine, zwarte stippels voorzien. Bij eene ab. c.

*campesl>is L. zou bovendien de dijbasis veelal tot over de helft en de schenen, behalve
de toprand, rood zijn. Nog kinnen kleur-aberraties voor, bij welke, hetzij alleen de beide
achterste witgele vlekken op elk iler dekschilden met elkaar versmolten zijn en een of twee
kleine donkere stipjes insUnten, of wel alle witgele vlekken onderling en met den randzoom
samenvloeien eu er van de donkere teekening slechts een schouder-, een topvlekjc eu een

1| lil /.iiid-DiiMsclilaii.l kiiMil ...„,. \M- ih«l,;„xl„im„ S.iirr V(„ji-, Ihj «clkr iW |.(,m|,.„ ,.„ ,1,. uii.lcr/ij.li' ltIktI isvLirl

d,f zwarte sUppeii ij]i Jf ilfkMliiliifii \i'i'l ^luijlei' /.i(ri-

-) Het vuurkuineti van C. l 'j-p ii il i' I a t a Sc.-i. en 5-|iunclala Seuii. iil una gebieii aelil ik zeer UvijrekielilJ^-



LXXII. Chrysomelidae. — 7. Crioceris. — 8. Ci.ytra. 409

lil iwcc kleinere stipjes in \ niidiieii overblijven (;ib. c. j>uliillala Alir.); imlc kan van ilc

donkere icckening, behalve een sehoiidcr- en topvlckje, nog een donker kruis over den naad
blijven bestaan. Deze soort is gestrckter en vlakker dan de anderen. I.ciifjte 5 6\ niiii.

liet „Aspergeiorrctjc''. Zeer jiemccn op Asparagns ot't'icinalis, vooral schadelijk op
asiiergc-bcddcn. De ontwikkeling is door Itiixct ruii Rosenlmf bcselirevcn . . 4. asparagi I,.

II. Sub-Familie CLYTRINAE (CAMPTOSOMATA).

IV. Tribus C L V T R j N 1.

8. Clytra Laicharling.

(Melolon tlia Redel)

Clypeus van voren in den rc^^el meer of minder uitgerand of bijna reclit , bij uit-

zondering zeer diep, rechtlweliig uitgesneden [Snb-gen. Cliilotoma Redti), met langere

of kortere , tandvormige zij/toeken , of deze steken niet naar voren uit of zijn afgerond.

Spricteti even lang als of slechts iets la?iger dan kop en halsschild te zamcn , van af
het ó,e of 5t' lid naar binnen gezaagd. Halsschild dubbel zoo breed als lan^; , soms iets

brecder dan lang; even breed als of slechts iets smaller dan de dckschilden ; aan de

zijden scherf gerand, de achterhoeken afgerond .,
in vele gevallen meer of minder uit-

stekend en iets opgericht ; al of niet behaard, meer of minder dicht en krachtig bestip-

peld , bij uitzondering in het midden nagenoeg onbestippeld ; metaalglanziggroen, bronzig,

zwart , blauw , ook wel roodgevlekt ofgeheel rood. Lichaam cylindervormig, metaalkleurig-

groen of blauw; de dekschilden stroogeel, geelrood of rood , al of niet donker gevlekt.

Voorco.vae dicht aaneenstaande of slechts door eene smalle voortzetting van hetprosternum
i>an elkaar gescheiden. De laatste twee sterniten i'ergroeid ;pvgidium groot , naar onderen
gericht , meestal onbedekt. Het laatste stemlet bij het i gevwonlijk vlak of weinig
ingedrukt , bij het $ meestal dieper gegroefd. De kop is bij het S van sommige soorten

krachtiger ontwikkeld dan bij het 5 , alsook de voorkaken , die soms sterk gekromd zijn ;

ook zijn bij het Sub-gen. Labidostomis de voorpooten bij het i veelal zeer lang.

De soorten van dit genus leven hoofdzakelijk van de jonge scheuten van loofhout,

vooral van eiken , wilgen , sleedoorn en meidoorn ; veelal zitten zij op grasbloemen. Zij

vliegen snel en onstui?nig op. Enkeleti zouden op de wijze van Crioceris een stri-

diilatie-geruisch voortbrengen. De eieren ivorden elk afzonderlijk door de wijfjes 7net cene

hoeveelheid uitwerpselen bedekt en aan de planten gekleefd ; de mestkorst dient dan als het

begin voor den larven-zak , welke door de larve vergroot wordt en medegevoerd. Deze zeer

breekbare zakken zijn buisvormig, bruin- of zwartachtig , van achteren gesloten , van
voren met eene scheeve opening. Alvorens te verpoppen kruipen de larven in een mieren-
nest {Clytra) of onder een steen nabij een mierennest ; daarop sluit de larve de opening
van den zak tnet een deksel , die tegelijkertijd tot het vastkleven aan een stukje hout, aan
een steen of aan een anderen zak dient en keert zich dan geheel om , zoodat in het

smallere gedeelte zich nu het achtergedeelte van de pop bevindt , waar eerst het voorste

gedeelte van de larve was Bij de larve is het voorhoofd gewelfd. — De larvenzak van
C. tridcntata is door Fuss , die van humeralis door Rosenhauer ; de larve en cocon

van longimana zijn door Xambeu , de metamorphosc door Hiibner ; de mctamorphose
van q u a d r ip u n c t at a is door Schallcr en Rosenhauer ; de larven van laev iu s c u la

,

Iong ip e s , n n ifa s c ia t a en cy anea, benevens de larvenzak der laatstgenoemde
drie soorten zijn door Rosenhauer beschreven

Van de ongeveer 100 Europeesche soorten komen 8 /;/ Nederland en 5 /// het
aangrenzend gebied voor.

I AcIiterboeUcn van het halsschild meer of minder uitstekende en iets opgericht. Clypetis met
naar voren spits uitstekende zijhockcn. Voorcoxae tegen elkaar aanstaande. Voorpooten bij

het i veelal zeer lang (Sub-gen. Labidostomis Steph.). Lichaam metallisch groen of
blauw, de dekschilden stroogeel. Sprieten bij de in ons gebied voorkomende soorten, van
af het 5e lid, gezaagd 2

Achterhoeken van het halsschild afgerond. Voorrand van den clypeus meer of inindcr uitge-
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niiul ui' bijiKi rcclit, rfc zijliockcn in den regel utgcrond en niet naar vuren iiitstckeiuie;

slechts bij iict Snb-gen. Cliilotoma Redt. is de dypens bij liet S rechthoekig uitgesneden

en aan weerszijden door een breeden, at'gcUnntten tand begrensd; bij het 5 daarentegen

is de clypens iiitgerand en de nitranding aan weerszijden stomphockig begrensd .... 5

2 Clypens en de zijden van het voorhoofd met witte borstelharen bezet, llalsscbild niet sterk

glanzig of een weinig dof, dicht bestippeld S

Clypens onbeliaard, voorhoofd slechts met 3 of 4 borstelharen nabij de ougen 4

3 De achterhoeken van het halsschild steken even sterk naar achteren uit als het tegen liet

schildje gerichte middengedeelte van de basis. Schouders der dekschildcn zonder zwarte stip,

bij het ? soms met eenc llaiiu-e aandniding ervan. Kop in beide seksen nagenoeg gelijk,

alleen de voorkaken bij het <? krachtiger ontwikkeld, de schedel rimpelig bestippeld. Clypens bij

het J' met een tandje in de nitranding. Kop, halsschild en onderzijde blauw, groenachtig-blaiivv

of groenachtig. Sprieten zwartblauw, het ie lid aan de onderzijde, het 2e en 3c geheel of

grootcndcels en het 4e bijna geheel of slechts aan de basis roodachtig. Halsschild dicht en

vrij sterk bestippeld (de 'stippels rond) en met dnidclijke indrukken. De voorpooten zijn

bij" het (7 niet bijzonder sterk verlengd, de schenen aan het uiteinde een weinig gekromd.

Het $ is plomper dan het <? en moeilijk van dat van hnmeralis te onderscheiden, het is

minder kort en minder gedrongen en de sprieten zijn langer en krachtiger ontwikkeld;

het laatste sterniet is iets nitgerand en gegroefd. Lengte 8-8J mm. Niet zeldzaam in de

grensproviiicicn, van Mei tot liili, op berken en eiken i. tridentnta L.

De achterhoeken van het halsschild steken naar achteren minder uit dan het tegen het schildje

gerichte middengedeelte van de basis. Schouders der dekschilden met eene duidelijke, zwarte stip.

kop bij het (? krachtiger omwikkeld dan bij het $ en de clypens met een middemand; de

scliedel rimpelig. Sprieten zwartblauw, de eerste 3 of 4 leedjes van boven blauwgroen,

van ouderen roodachtig. Halsschild vrij dicht of zeer dicht en meer of minder grof bestippeld

(de stippels meer langwerpig). lUj het" <? zijn de voorkaken breed en krachtig ontwikkeld,

gekromd en de zijden hoogkantig 0|igericht. Voorpooten zeer lang, de vier voorschenen

sterk gekromd. Het"? is gewoonlijk iets kleiner dan het <? en heeft sterker bestippelde dek-

schilden. Laatste stcrnict^iliep nitgerand en gegroefd. Deze soort is meestal iets grooter en

gestrekter dan tridentata. Lengte 8—pf mm. Niet inlandsch. In Westfalen bij Dortnuind,

in België bij Lnik en Colonstère (hnmeralis Schneid.)

4 Halsschild zeer Hin en niet dicht bestippeld, sterk glanzig. Clypens in beide seksen zonder

duideliiken middentand, bij het g gewoonlijk met eene zeer stompe aandniding van een midden-

tand, kop bij het <J breed'er dan bij het S; met kraclitigc, van voren plotseling naar binnen

gebogen voorkaken, wier zijkanten hoog opgericht zijn. Voorhoofd in beide seksen vlak.

llalsscbild bij het <? duidelijk brecder dan bij het $. Dekschilden dicht, iets grover dan het

halsschild, bestippeld; met" eene kleine, zwarte schouderstip. De var. n.xillaris Lac. is iets

korter en plomper, het voorhoofd duidelijk en veelal diep ingedndtt. Kop en halsschild

dichter en iets minder lijn bestippeld, de dekschilden met eene veel grootere zwarte schou-

derstip. Ook zouden exemplaren voorkomen, vooral mannetjes, bij welke de schouderstip

ontbreekt. Lengte 5^—7^ mm. Op kalkbodem. Niet inhudsch. De var. axillaris in België,

Westfalen en bij Elberféld. Ik zag een Belgisch exemplaar uit de coll. /;'«;««?/. (lucida Germ.)

Halsschild grof en vrij dicht bestippeld. Voorhoofd diep ingedrukt. Clypens bij het <? met een

meer duidelijken, korten, breeden middentand. Kop en halsschild groen, metaalglanzig, soms

met geelkoperkleurigen weerschijn; dekschilden stroogcel, met eene zwarte schondersti|i. Bij liet

$ zijn de voorkaken matig lang, sterk gekromd en van boven uitgehold. Voorpooten ver-

lengd, met gekromde voorschenen. Het ? is gewoonlijk sterker bestippeld, de zwarte stip

op de dekschilden gewoonlijk grooter. Lengte 45— rt mm. Op Lotus, Trifolinm en oji

bloeiende grassen. Op sommige plaatsen in de omstreken van Maastriclit, o. a. in aantal bij

Wijlré in Juli; ook bij Venlo 2. longimaua L.

5 Halsschild meer of minder behaard. Dekschilden stroogeel of geelrood, gewoonlijk met eene

zwarte schouderstip en met twee, in de breedte staande, stipiiels achter het midden i)

(Sub-genns Lachnaea Stepli.). Lichaam iets blauw- of groenachtig-leiklcurig; witachtig,

vlokkig behaard. Dekschildcn stroogeel of licht geclbruinachtig; vrij sterk, doch naar het

uiteinde minder bestippeld. Bij het $ zijn kop en halsschild iets grooter en breedcr dan

bij het ?, de votirtarsen zijn nagenoeg even lang en breeder dan de verlengde voorschenen.

Lengte 10-12 mm. Op wilgen en eiken. Mei en Juni. Niet inlandsch. In België, in de pro-

vinciën Luik en Luxcnburg; ik zag een escmplaar uit Bomal (coll. de Mofarts'). Ook in

Westfalen en in de Rijiiprov. . .
' (sexpunctata Scop.) (longipes F.)

Halsschild volkomen iniheliaard o
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6 Vourc(ix;ic door ccnc smalle viicirtzccting v;iii licl proMcnumi ciiiiiiulijk j;cschc'ulcn. Sprica-n

van al' liet 4c lid gezaagd. Dekscliildcn rood of geelrood, met ceiie zwarte sclimidervlck eii

een ol' twee zwarte vlekken ül" een dwarsliand aehter het midden. I'ooten in beide seksen

gelijk (snl)-gen. Cl y tra i. sp.) 7

Voorcoxac tegen elkaar aanstaande "

7 Halsschild sterk glanzig, slechts niterst lijn en bijna niet bestipiield; aan de zijden met een

zeer smallen, niet rimpcligen, gcgroel'dcn randzoom. De achterste vlek (i|> de deksclnlden breed

en veelal tot nabij den naad reikend, hij ah. c. *f«H«c.iv/ Frieken daarmede incengevloeid. Nog

zon eene ah. c. *antist}ta Weise hekend zijn, hij welke de achterste vlek ontbreekt. Geen rood

vlekje achter het oog. Laatste stcrniet hij liet i met een onbeliaarden, zeer_ diepen, hoel-

Üzervormigen indruk, welks achterrand in 't midden hoogsgewijs uitgesneden is; hij liet J is

de indrnk ^smaller en minder diep, niet hoelijzervormig. Lengte 8-10 mm. Langs oevers 0|i

wih'en. Utrecht, Arnhem cii Oirschot. In de Rijn|irov. bij Aken en Diisseldort. De larve bij

1'ürmica sangninea 3. laeviuscula Ratzeb.

Halsschild weinig glanzig, dnidelijk bestippeld, aan de zijden met een ondiepen, breeden,

rimpeligen randzoom. De achterste vlek up de dekschilden bestaat meestal iiit twee samen-

hangende, zelden gesclieideii vlekjes; ook is deze dwarsvlek soms klein, hij nitZündcnng

kleiner dan de schondervlelc ol' ontbrcekr geheel (a''- i-'- 'dissimilis Weise}; ook zon de

schoudervlek knnnen ontbreken. Eindelijk zonden de heide dwarsvlckken tot een geraecn-

schappelijken, slechts aan den naad smal onderbroken, dwarsband knnnen vereenigd zijn.

Cewoonrijk met een rood vlekje achter het oog. Laaistc sterniet hij het g met een gladden,

niet zeer diepen indruk; hij het S met een klein vlak groelje. Ook is het ? gewoonlijk

krachtiaer bestippeld en zijn de'zijden van het lialsscliild minder breed al'gezct. Lengte 7J--10 mtii.

Niet zeldzaam in de diUivialc" streken, op jonge eiken en herken. De ab. c. Jissimilis 111

!5elgië (Fond d'Osche, prov. Lnik). De larven en poppen in de nesten van Formica rnla

en praten sis, zeldzamer hij F. sanguinea. . (qiiadrisignata Miirk.) 4. quadripunctata I-.

8 Dekschilden roodgeel, gewoonlijk met twee blauwaclitig-zwartc vlekken ol' handen, de een

aan de basis ol' schouder, de ander achter het midden. Halsschild rood. Tarsen smal, de

lobben van het 3e lid slank en tamelijk spits. Kop bij het 3 grooter en breeder dan hij

het 5. Voorkakeii bij het <? dicht voor de basis sterk gekromd en aan den top 3-tandig.

Bij het ï is liet laats'te sterniet dieper gegroeid dan bij het $ (Snb-gen. C op t oce p li al a

Redt.). Eene in kleur zeer veranderlijke soort, liovenlip rood. Pooten geheel blauwachtig-

zwart, doch veelal de schenen rood; of ook de dijen aan het uiteinde meer ol minder

uitgebreid roodachtig; ook knnnen alleen de knieën der middel- en achtcrpooten rood zijn.

lÜj ah. c. fanoralis Kr. zijn de pooten, behalve de taiseii, geheel roodgeel. Dekschilden elk

met twee blauwaclnig-zwarte dwarsbanden De teekening der dekscliilden is zeer veranderlijk;

de achterbanden der beide dekschilden vormen hij ab. c. quadrimiicutata Lac. een doorloo-

penden dwarsband; zelden vloeit (meestal hij het ?) tle hasaalhand met den achterband aan tic

buitenzijde ineen, zoodat ten laatste van de grondklenr slechts eene gemeenschappelijke

ruitvlek" op liet midden van den naad, een smalle, vóór het midden eenigszins driehoekig

vcrhreede, randzoom en eene groote topvlek overblijven. Ook kunnen de banden klein zijn.

De voorste band kan zoodanig nitgerand zijn, dat zij als uit twee vlekken samengesteld

toeschijnt. Bij ah. c. /,;//rt.f Weise zijn de twee vlcUkcn bronzig-zwart, die aan den schouder

is langwerpig. Bij ab. c. iiiiu-iilicups Kr., welke overigens met ab. c. quadrimucr.lnta over-

eenstemt, vertoont de kop twee groote, eenigszins driehoekige, roodgele vlekken tusschen de

sprieten. Nog is eene kleur-aberratie bekend, bij welke de bovenlip zwart, doch van voren

roodachtig gezoomd is. — De var. scopol'nia L. is gewoonlijk iets grooter en iets langer dan

het type; de pooten zijn geheel bkunvzwart en de bovenlip zwart of iiekbruin. De dek-

schilden zijn iets duidelijker en wat meer in rijen bestippeld. De heide banden op elk der

dekschilden' hebben neigiiig om smaller en kleiner te worden, zich in enkele vlekken op te

lossen of te verdwijnen. De navolgende kleur-abcrraties zijn bekend; de achterste banden

der beide dekschilden zijn tot een gemeenscliappelijken dwarsband versmolten ; de hasaalhand kan

in twee vlekken verdeeld zijn, eene aan den schouder, eene andere nabij het schildje. De

schoudervlek kan ontbreken' en daarbij is de achterband smal of in twee vlekken gedeeld,

van welke eene (meestal de buitenste)" eveneens kan ontbreken. Bij ab. c. plrigiuceplialu V.

ontbreekt de achterband en is de voorste stipvormig. Nog kan de voorband ontbreken en

de achterste als eene kleine dwarsvlek nabij den naad overblijven en eindelijk kunnen de

dekschilden ecnklenrig zijn. Volgens IFcisc is deze variëteit eene goede soort, welke van

nnifasciata vooral onderscheiden is, doordat de buitenzijde der voorkaken, vooral hij

het S, naar het uiteinde geleidelijk en niet sterk versmald, bij n iii la s c ia t a daarentegen

aan de basis hooger opgericht, in het midden ploiseling en sterk vers iiald is en daarop tot

aan het uiteinde slechts weinig smaller wordt. Volgens Bedel is scopolhiit slechts eene

variëteit van u 11 i fascia ta, zoo ook rubicunda Laich. (^tetradyma Kiist.), wat m. i. niet

onwaarschijnlijk is, daar de variëteiten en kleuf-aherraties in elkaar overgaan en zij met

elkaar op dezelfde planten voorkomen. De var. rubicunda, welke evenals scopnlina.
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geheel bl;iiiw-zvvai'te pootcn cii eciic zwarte ol' pekbniine bovenlip heelt, ondcrsclicidt zicli

doordat de basaalvleU eciie langwerpige schoiukrvlek is. Deze variëteit is ook wederom
veranderlijk in kleur, daar de achterviekken der beide dekschilden tot een gemeenschappc-
lijken dwarsband ktnincn iiieenvloeien; ook kan de aclitervlek in tweeen verdeeld of sti|i-

vormig zijn ol' gelieel ontbreken. Nog kunnen de schenen aan de basis roodbruin zijn.

Lengte 4— 6J mni. Op kalkbodcni, op verscldllende U in be I li (e re n. Niet inlandsch. Deze
soort komt met de var. scopoliiia in de Rijnprov. en in Westfalen voor. (u n i t'asc ia ta Scop.)

Dekschilden geheel blauw, groen of violetachtig-zwart. Tarsen tamelijk breed y

9 Sprieten dicht viVir de oogen ingeplant. Beide seksen niet scherp van elkaar onderscliciden.

Het (7 gewoonlijk kleiner dan het $; bet laatste sterniet in het midden vlak ingedrukt, bij

liet S met eene diepe groef (Snb-gen. Cyaniris Redt., G y na n d ro pli t b al ma Lac.) . . 10

Sprieten op eenigen afstand van de oogen ingeplant. Het ^ onderscheidt zicb door den zeer
groüten kop en de recbthockige nitranding van den clypens, welke aan weerszijden door een
breeden, afgeknotten tand begrensd is en de ver vooruitstekende, aan het uiteinde tweetandigc
voorkaken. I.aatstc sterniet bij het ^ aan bet uiteinde llauw uitgerand; bij het 2 in het midden
gegroefd. Clypcus bij het J in liet midden gewoon iiitgerand en aan weerszijden tandvormig
begrensd. Halsschild bij liet $ naar voren duidelijk versmald (Sub-gen. Cliilotoina Redt).
Bovenlip, voorkaken en tasters rood. Halsschild rood, met ecnc groote blauw- of groenaclitige

middenvlck, welke zelden bijna bet geheele halsschild inneemt. Kop metaalglanzig-groen. Dek-
schilden blauw, blauwgroen of groen, dicht en vrij sterk bestippeld; langs den naad, achter bet

midden, met de zwakke aanduiding van verdiepte sti|)pellijiien. Pooten roodgeel; voordijen
aan de basis, de middcidijcn ongeveer tot aan het midden en de achterdijen tot nabij het

uiteinde zwart of grocnachtig. Deze soort komt in kleur met affinis, doch in den habitus

der mannetjes met de soorten van lier Sub-gen. Co p t oce p b a I a overeen. Lengte jil— 5 mm.
Op R tl in e X acetosella en Antbyllis vulncraria. Niet inlandsch. Zij zou in Hannovcr
voorkomen (bucephala Scliall.) (musciformis C.oeze)

10 Halsschild geheel lichtrood of gecirood. Dekschilden blauw of iets groenaclitii, 11

Halsschild zwart of zwartblauw, met geelroode zijden 12

11 Voorkaken zwart. Voorhoofd met een breeden, diepen indrid;. Dekschilden grof bestippeld, met
zeer flauwe aanduiding van onregelmatige stippcirijen. Lichaam vrij kort en dik. Dekscbildcn
fraai blauw, veel minder blauwgroen, zelden donker viidet of zwartacluig-blauw. Pootcn
licht roodgeel, meestal de achter- en middeldijen gedeeltelijk zwart of bronsgroen, zelden

bijna eenkleurig i). Lengte
4'J—6 mm. 0|) R u me \-sooi ten en allerlei grasblocmen , ook op

lage wilgen. Omstreken van Vcnio en Maastricht , Mei tot Juli. Ook in België en in de Rijnprov.

(y salicina Scop.j 5. cyanea !•'.

Voorkaken rood. Voorhoofd bijna vlak, met een stipvonnig middengroefje. Dekschilden minder
sterk en dindelijk, in onregelmatige rijen, bestippeld. Lichaam smaller en gestrckter. Dek-
schilden fraai blauw of groenachtig, zeldzamer zwartacbtig-violet. Pootcn roodgeel, de achter-

dijen minstens aan de basis gebruind of voor J /wart. Halsschild minder gewelfd en met minder
afgeronde zijden dan bij cyanea. Lengte 4—5 mm. Op wilgen. Alleen bij Bunde nabij

Maastricht, in juni en Juli, gevangen 6. flavicoH's Cliarp.

12 Tasters rood. Halsschild over het midden Hjn maar duidelijk, de dekschilden zeer grof be-

stippeld. Dekschilden fraai blauw of blauwgroen. Kop bronzig groen; halsschild zwartblauw of
zwartgroen, met hreede geelroode zijden. Pooten roodachtig-gcel, de basis der middel- en

achterdijen soms iets donkerder; voorcoxae geelachtig. Lengte 2|—4 mm. Op jonge eiken-

scbeuten, hazelaars en verschillende grasbloeinen; Mei tot Jidi. Omstreken van Maastricht en

Kerkrade. Ook in België (Fleurus), in de Rijnprov. en in Westfalen ... 7. aflinis Hellw.

Tasters zwart. Halsschild over het midden nagenoeg niet, de dekschilden daarentegen grol'

bestippeld. Dekschilden violetachtig-zwart. Halsschild zwart of vicdctachtig-zwart, met breede

geelroode zijden. Pooten geelachtig, zelden nagenoeg eenkleurig, meestal de voor- en middel-
dijen voor de helft en de achterdijen nagenoeg tot aan het uiteinde zwart; voorco.xae zwart.
Lengte 5-65 min. Op hazelaars, berken en wilgen; Mei en Juni. Verbreid in de omstreken
van Maastricht, ook bij Roermond. Ook in België en in Westfalen 8. aurita L.

V. Tribus C R v p t o r e p 11 a 1. 1 n i.

9. Cryptocephalus Geolïroy (Fig. 107 II).

Sprietoi dradJ-i'or»//'^ , in beiilt' seksen i^elijk , sleelifs bij Iiel Srib-^i^en. Proeto-

I) HVi»r m.iakl iiirl.lni^ \ iir klciii-;il..Tr,inc , lnj wi-lk.- Ilfl lialss.liild t-i-m jArcj..!.' p.'kiwal h- iiiidrli-m lok hefU ril wrikb
randen bcruukl v\\ uu-t ft-tic kleinr, tlunkiri' iij\trk verbonden /ijn.
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physus Redt. bij het S borstelvormig , /net de eerste leedjes zijdelings breed gecompri-

meerd, bij het $ daarentegen draadvormig. Kop tot aan de oogen in het halsschild

terugtrekbaar , met recht afvallend voorhoofd en groote , nitgerande , tamelijk vlakke

oogen. Lichaam eenigszins kort-cylindervormig. Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed

als lang
,
geivelfd; zoo breed als of slechts zelden iets smaller dan de dekschildcn, naar

voren versmald; aan de basis tamelijk breed tegen het duidelijke , eenigszitis drie-

hoekige schildje aansluitend; de aclitcrrand met dicht opeenstaande tandjes bezet , welke

onder de dekschilden verborgen warden ; langs de zijden scherp gerand. Dekschildcn

aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond. Voorcoxae ver uiteenstaande , door eene

brcede , vlakke voortzetting van het prosternum geschelde?!. De laatste twee sternilen zijn

vergroeid. Plet pygidium is groot, naar onderen gericht en in den regel onbedekt. De
wijfjes onderscheiden zich , behalve door den plomperen vorm en de kortere poolen

,

vooral door de zeer diepe uitholling op het midden van het laatste sterniet , waarin zij

elk ei , alvorens het aan de voedingsplant te bevestigen , uren lang medevoeren om liet

met hare uitwerpselen te bedekken. Deze uitholling is bij het i niet of slechts zivak

aangeduid , slechts in enkele gevallen even diep , doch dan aanmerkelijk breeder en met

tandjes, dwarslijstcn a. a. voorzien. Bijzonder afwijkend is het sexucel verschil bij het

Sub-genus Protophysus Redt. Bij sommige soorten komt sc.vueel dicliro'isme voor

(C Sc haeffer i, coryli en marginatus).
De soorten van dit groote genus, zijn meest allen levendig gekleurd, veelal

gevlekt , ook wel metallisch-groen , blauw of zwart. — De meeste der inheemsehe

soorten leven op eiken , berken , meidoorn
,
uiilgen

,
populieren , P r u n u s en liguliflore

Compositen ; enkelen op Labialen, Sarothamnus, Gcnista, Ilypericum enz.,

eene enkele soort op Coniferen. De meesten verschijnen in het voorjaar of in. het begin

van den zomer , alleen C. p i n i in het najaar. Sommigen scheiden bij aanraking een

sterk riekend vocht af, evenals de Coce ine lli de n De eieren worden in den nazomer
gelegd. — De larven , welke een vlak ingedrukt voorhoofd hebben , maken uit hare

uit7i'erpselen een omhulsel, dat zij met zich ronddragen ; om te verpoppen kleven zij

zich vast aan verdord hout , droge bladeren en grashalmen.

De larven van C. Coryli, se.xpunctatus, aureolus, Aloraei, bipunc-
tatus, vittatus, fulvus en p in i zijn door Rosenhauer beschreven; ook is de lar-

venzak en het ei-omhulsel 2'an verscheideiie soorten door Rosenhauer , Letzncr, Dufour,
Gyllenhal en Rupertsberger bekend geivorden. De levensunjze van C. pini is door

Perris beschreven.

Van de ruim 150 Europeesche soorten komen 27 /// Nederland en 15 in het aan-

grenzend gebied voor.

I Halsschild en dekschilden onbchimrd. Sprieten in beide seksen draadvormig

Halsschild en dekschilden, van ter zijde gezien, duidelijk opstaande, granw behaard. Sprieten

bij liet $ borstelvormig, met de eerste leedjes zijdelings breed gecomprimeerd, bij het ï
draadvormig. I3ij het $ vertoont het eerste sterniet eene lange, stekelvormigc voortzetting,

welke tot op het midden van eene breede groet' op het laatste sterniet doorloopt. Ook
hebben de achterschencn bij het ^ een groot, lobvorniig aanhangsel aan het uiteinde. Hij

het $ vertoont het laatste sterniet eene diepe, ronde groet, het pygidimn eene smalle langs-

groet', welke in eene diepe insnijding eindigt (Sjb-gcn. Proctophysus Redt.). Het $ is

donkerblauw; de kop altijd, veelal het halsschild, doch zelden de dekschildcn groenachtig.

Monddeelen roodbriiinachtig, onder de oogen met eene witte vlek. Sprieten zwart, de eerste

5 leedjes roodgeel, het 3e tot 5e gewoonlijk iets donkerder. Halsschild eenigszins verspreid

en tamelijk grot' bestippeld. Dekschilden dicht en sterk dwarsriinpelig bestippeld. Pooten
blauw- ot' blauwgroenachtig; tarsen op de bovenzijde zwart, ook wel de voor- en middel-
schenen op de binnenzijde, soms ook het uiteinde der achtcrschenen roodacluig. Het iets

plompere J is wat glanziger; de bultjes tusschen de sprieten staan verder van elkaar;

eene vlek aan het uiteinde der dekschilden, benevens de pooten geelrood. Eerste sterniet

in 't midden kielvormig verheven. Eene klem -aberratie bij het S heelt de middeldijen iets

donkerder en met eene zwarte ruglijn, de achterdijen tot nabij her uiteinde zwartgroen.

Lengte 5J— 6 mm. Op bloeiende heesters, vooral op meidoorn; ook op eiken, hazelaars

en Salix caprea; Mei, Juni. Niet inlandsch. Zij zon in Westfalen voorkomen.

(<? lobatus F., J haemorrhoidalis Oliv.) fSchaet'l'e r i Schrk.)
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2 VoorJijen geheel metaalkleurig ol' zw.irt, met dl' /muiei witiiclitige vlek :iaii de liiiitenzijile

nabij de knie 3

Voordijen liet/.ij geheel of alleen aan de onderzijde geel ol' roodgeel i8

3 Dekschildeii rood ol' geelaelitig-rood , hetzij ecnkleurig ol' zwart gevlekt; ol' wel zwart en

rood of geel gevlekt 4

Dckschilden ecnkleurig iTiCtalliseh blauw ol' blauwachtig; bij uitzondering met een ol' twee

geelachtige vlekjes, bij het S vaii C. margin at iis niei een geelaclitigen langsband . . . 11

4 Clypeus geel. Dijen, ten minste die der achterpooten , met ecne witachtigc vlek nabij de knie.

llalsschild over liet midden en aan de zijden met licht gekletirde banden ol' vlekken ... 5

Clypeus zwart. Dijen zwart, niet witaehtig gevlekt 7

5 Epiplcuren der dekschilden geheel ol' gedeeltelijk rood. llalsschild licht geel gevlekt ....(>
Epiplenren der dckschilden geheel zwart. Halsschild langs de zijden tamelijk breed uitgehold

en grof, rimpelig bcstippcld. Deze soort herinnert cenigszins aan oc t opu n c ta t us, doch zij is

dichter en grover bestippeld. Halsschild zwart, aan voor- en zijrand rood; over de schijf

bij het (? met eene roode middcllijn, welke van af den voorrand tot aan het midden reikt

en zich aldaar zelden iets verbreed, of in twee, naar de zijden gerichte, smalle takken splitst;

bij bet J splitst zich deze middcllijn op het midden ankervormig en reiken de beide breede

takken niet zelden tot aan den zijrand, zoodat alsdan op de voorhelft twee groote , zwarte

vlekken voorbanden zijn; soms bevindt zicb in bet midden van den rooden zijrand een

zwart stipje; zeldzamer is de gele middcllijn in het midden slechts gesjjletcn ; bij ab. c.

'tliumciciis Weisc bevinden zich vijf zwarte vlekken op het halsschild, 2 vóór het midden

en 3 aan de basis. Dckschilden rood; elk met 3 groote vlekken, van welke twee nabij de

basis en eene achter het midden, benevens de naad en den zijrand zwart. De teekeningdcr

dckschilden is veranderlijk, de vlekken kunnen kleiner of grooter zijn; de achterste vlek

kan soms in een grooter en een kleiner vlekje gedeeld zijn; hij ab. c. picriis Sull'r. (bij

Houtbem in Limburg) vormt de binnenste voorvlek met die van het andere dekschild eene

groote, breede naadvlek. Bij ab. c. 'scpariiiidiis Sufir. is deze naadvlek, alsmede de achterste

dwarsband met de schoudcrvlek verbonden. Bij ab. c. "Gyllenlialii W'eise zijn de dckschilden

zwart; met eene onduidelijke basaalvlek, ccne dergelijke in 't midden van den zijrand en

eene derde aan den top roodachtig. De voordijen zijn veelal ecnkleurig. Hij het $ is het

3e en 4c stcrniet met bet laatste vergroeid en evenals bet in het midden sterk versmalde

2e sterniet slechts aan de zijden zichtbaar; bet groote fle stcrniet is btdtig opgcriclit, in 't

midden diep uitgehold, welke uitholling door ccne rimpelige dwarslijst middendoor gedeeld

is, waarbij de voorhelft glad, de achtcrliclft lang rimpelig is; de zijden van deze uitholling

zijn van een langen, naar achteren gekromden tand voorzien. Bij bet J is het pygidium

cenigszins vierhoekig, afgerond, met drie indrukken, welke zich aan het uiteinde tot eene

diepe, langs den rand gelegen groef vereenigen en daardoor twee bidtigc verhevenheden

vormen. Lengte 4j - 6i nnn. Verbreid in vochtige bo^sclien der heidestreken en in Ziiid-

Limburg; op jonge wilgen, eiken, berken, hazelaars en meidourn. Ook eenmaal bij Wasse-

naar, Mei 2. sexpuoctatus L.

(\ Epiplcuren der dekschilden gebeel rond. llalsschild met ccne tweelobbigc, licht geelachtige vlek

voor bet schildje, welke niet met den langsband in 't midden samenhangt en met breed gele

zijden, waarin eene zwarte stip, welke soms met het zwarte middengedeelte samenhangt;

de zijranden zeer smal opgericht. Schenen, tenminste de voorsten, benevens de eerste twee

tarsleedjcs roodgeel. De eerste 5 of 6 sprietleedies gecirood, het ie veelal gedeeltelijk zwart.

Dekschilden rood, elk met twee zwarte vlekjes, een achter de schonderbuil en een tweede,

gewoonlijk grootere, achter het midden; bij sommige exemplaren bevindt zicb nog eene zwarte

stip tusschen de eerste vlek en den naad. Rij het ^ is bet 2e en 3e stcrniet in het midden zeer

smal, kantig; het laatste groot, met een breeden langsindrnk, welke op den voorrand eene

scherp kicivormige veriievcnheid vertoont. Lengte 52—6J nnn. üp struiken, eiken en hazelaars.

Niet inlandscb. In de Rijnprov. bij Aken (cordiger L.)

Epiplein'en der dekschilden gedeeltelijk zwart, alleen van voren meer of minder roodachtig.

Halsschild met een geheel doorloopcnden , witgeelacbtigen langsband in het midden, welke

gewoonlijk van achteren bij het $ weinig, bij het J veelal aanmerkelijk verbreed is en bijna

altijd een zwart langsstrccpje insluit; met breed witgele zijden, waarin zelden eene zwarte

stip; de zijranden tamelijk breed afgezet, opgericht en dtndelijk bestippeld. Soms breidt zich

de zwarte kleur van het halsschild meer uit, zoodat de middenband smaller is en zelfs onder-

broken wordt; zelden blijft van het aciuergedeelte van den middenband slechts eene gele stip

voor het schildje over of verdwijnt deze gebeel. Schenen zwart, op de binnenzijde rood-

brninachtig. De eerste 4 of 5 sprietleedjes, behalve de bovenzijde van het eerste, roodbrtnn.

Drie vlekken vóór op den kop, eene vlek 0|) de voorcoxae en eene dergelijke nabij het

niteinde der dijen witgeel. Scliildje zwart, soms met een witgeel vlekje aan het uiteinde. Dek-

schilden matig dicht en tamelijk grof besti])peld, rood; de kantige zijrand, benevens 4
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stipvlcUken op elk zwart; liiervan staat liet eerste paar achter de basis, liet tweede paar

achter het midden ; soms vcrcenigen zich de achterste twee stippen tot een afgekonen dwars-

band; ook kimnen eene der beide binnenste stijipen, ofde beide binnenste stippen en ccne der

buitenste, of zelfs alle stippen verdwijnen. Rij deze laatste kleiir-aberratic zijn de epiplcjren

der dekschildcn veelal grootendeels of geheel rood en evenzoo de eigenlijke zijrand in het

voorste derde gedeelte, liij het <J is het 3e en 4e sicrniei vergroeid en slechts aan de zijden

zichtbaar; het 2e sterniet is in 't midden smal, kielvormig, het 5e groot, ludtig opgericht,

in 't midden uitgehold en aldaar nagenoeg glad en glanzig, gewoonlijk achter den voor-

rand met twee bultjes en aan weerszijden daarvan met een langen , naar achteren gebogen

tand. liij het J is liet jiygidium breed en eeiiigszins vierlioekig; met drie indrukken van

welke de middelste het grootst is; het uiteinde is so.ns roodgcclachtig gekleurd. Lengte

4i- 6\ mm. Op wilgen, hazelaars en meidoorn; Mei, juni. Uitsluitend in Limburg aange-

troHen , meermalen in de omstreken van Maastricht en ook bij Roosteren. Ook in lielgië

en in de Rijuprov (variabilis Schneid.) I. octopunctatus Scopoli.

llaKscliild zwart; de zijranden, de vooirand (met eene driehoekige luizakking in 't midden),

benevens eene tweelobbige dwarsvlek voor het schildje geel; soms breidt zich het zwart

zoodanig uit, dat de driehoekige uitzakkiiig van den voorrand en de vlek voor het schildje

verdwijnen; ook kan zich het geel zoozeer uitbreiden, dat eene tot aan liet midden reikende

middeliijn ontstaat en de dwarsvlek voor het schildje als bij cordiger hartvormig wordt.

Kop zwart, vóór de oogen met eene kleine roodgele vlek. Voorkaken en de eerste 4 of

5 sprietlectijes roodbruin, het ie sprietlid ofi de bovenzijde zwart. Dekschilden met de

epipicuren geelrood; een smalle naadzoom en twee vlekjes op elk zwart, de eene aan den

schouder, de andere daaracliter voorbij het midden; soms vertoont zich eene strecpvorniige

of ronde vlek tusschen de voorste of achterste vlek en den naad, zelden zijn twee dergelijke

bijkomende vlekjes aanwezig, znodat nu op elk der dekschilden vier vlekjes voorhanden

zijn, die ook wel twee aan twee kunnen samenhangc:n; ook kan nog maar alleen de schouder-

vlek overblijven (ah. e. Inaneralis St.) i). Halsscliild over het midden matig dicht, langs

de zijden zeer dicht bestippeld. Dekscliildcn, vooral bij het $, dicht en grof bestippeld. Hij

het <? is het 5e sterniet over de geheele lengte in het midden breed, doch niet zeer diep

ingedrukt. Deze soort is smaller en gestrekter dan de aanverwante soorten. Lengte

5—5* mm. Zeldzaam op berken. Niet inlandsch. Type en aberratie bij Orsinfaing in

de 15elgische prov. Luxeinbing ("dis t i n g u e iidu s Schneid.)

Halsscliild eenkleurig zwart of rood, ongevlckt li

Voorhoofd met een zeer klein ,
geelroodacluig vlekje tegen de bovenste lob der uitgerande

oogen. Epipleuren geheel rood. Halsschild bij het J zwart, bij het $ rood. Dekschilden geheel

rood, de naad tot nabij het uiteinde lijn zwart gezoomd; veelal met eene zwarte schouder-

stip of bovendien met een zwart vlekje of eene groote, verbreede vlek (ah. c. «««t'^f/rai/j- Suft'r.,

bij Wageningcn) achter het midden; ook komt nog wel een zwart vlekje voor tusschen den

naad en descliouderstip en kunnen ook deze beiden ineenvloeicn. Veelal heeft het g een

geelrood streepje aan de achterhoeken van het halsscliild, zeer zelden heeft het S een rood

vlekje op het schildje. Halsscliild tamelijk lijn en niet dicht, bij het ,^ iets grover bestippeld.

De bestippeliug der dekschilden vormt hier en daar onregelmatige, korte rijen. Lichaam

gestrekter dan bij se x p u n ctat us, cordiger en octopunctatus. Bij het g vertoont

het laatste sterniet een ondiepen, ronden indruk; bij het J een zeer die[i, rond groelje.

Lengte 6—7 mm. Zeer zeldzaam; op hazelaars, berken, elzen en wilgen. Bij Arnhem, Wage-
ningcn, Venlo, Blijenbeek eu Kerkrade (Zuid-Limburg). In aantal bij Lanaeken in de Bel-

gische prov. Limburg 3. coryli L.

Voorhoofd zonder geelrood vlekje tegen de oogen. Halsscliild uiterst lijn of in het geheel niet

bestippeld, geheel zwart. Dekschilden met meer of minder regelmatige stippelrijen of

stippellijnen y

Schildje van voren uitgeiand en daardoor eenigszins tweelobbig. Epipleuren eu de smalle rand-

zoom der dekschilden zwart. Halsschild niet of nagenoeg niet bestippeld 10

Schildje van voren recht afgeknot. Glanzig zwart, sprietwortel roodachtig. Dekschilden, met
de epipleuren, geel of roodgeel; een naadband eu een, voor het uiteinde bij het ^ met dezen

samenhangende, breede langsband zwart. Bij het grootere, plompere $ is deze langsband

van achteren niet of slechts door eene smalle verbinding met den uaad vereenigd ; bij enkele

exemplaren is de zwarte langsband naar het tnteinde, aan de binnenzijde, meer of minder
uitgewischt. Bij het $ ziju de voorhoeken van het halsschild fijn, neerliggend, wit behaard;

bij het 2 ontbreekt deze beharing geheel of gedeeltelijk. Halsschild uiterst lijn, verspreid

bestippeld. De stippelrijen der dckscliilden zijn op den langsband meer nf minder verward.

Viil^ïPiis Tlitim^iin kuiiMMi «i.jL i-M'iii|il;in'ii vuur iiii-l lot.djirlvleui-dc hitliK-i
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liij ah. c. *ncglige:is Wcise is de zu'.ii-tc nnadzooni achter liet stliildje tot aan den Inngs
hand naar hniten verhrced; daardoor zijn de dekschilden zwart en zijn een smalle zoom
langs den zij- en toprand, eeiic korte dwarsvlek aan de hasis en ecne langsvlek aan den
naad geel. Lengte 3-45 nim. Gemeen in de diliiviale streken en in Zuid-Linünng, op zonnige
grasplaatsen op C h r y s a n t h e ni n ni I e ii e a n t h e m 11 in , ook op S a r o t h a m nni s v u 1 g a r i s

;

ook op Walcheren en hij Zierikzec. De ah.c. ncgligen:i in de belgisclie prov. Lnik.

6. vittatus V,

10 Dekscliildeii fraai rood; in den regel niet zwarte vlekken, eene kleine aan den sclionder en
ecne grootere of kleinere ronde achter het midden; de naad zeer smal zwart gezoomd; uiterst

zelden zijn de dekscliilden ongevlekt of is alleen de sclionderstip voorhanden (ah. c. 'iv«//!M

Weise, in lielgië); ook kan zich de achterste ronde stipvlck tor eene meer of minder scheeve
vlek vergrooteii en geelt van voren een tak af naar de schouderstip; wanneer zich de heide
vlekken vereenigeii dan ontstaat ceii meer of minder hreede langsband over het midden van
elk der dekschilden (ah.c. stiiigiiinoU-iitiis Scop., linihatiis Laicli., Ihieula F.), deze langs-
band kan zich, hetzij meer naar den zijrand of ook nog tot aan den naad iiithreiden, zoodat
slechts eene dwarsvlek voor het uiteinde en eene meer of minder ontwikkelde vlek nabij het
schildje of nabij de schotiderbuil rood blijven (ab. c. ''4-H«i'(;/;M H. Scli;iir.,/)rt;v((/o.v/.'j' Sullr.);

nog kan de hasaalvlek aan her schildje of aan de schouderbiiil verdwijnen (ah.c. Thomsonii
Weise 1)) en eindelijk ook de smalle topvlek (ah.c. 'cU-riciis Seidl.). De lange sprieten zijn

tot aan het 5e lid roodachtig. Ilalsschild glad, glanzig, nagenoeg onhestippeld. Dek-
schilden met nagenoeg regelmatige stippellijnen. Bij het g is de groef in 't midden van liet

5e sterniet hreed, vlak, glanzig en lijn hestippeld; bij het 5 hreed, diep, dof en lijn gc-
cliagrineerd. De penis is slank, naar voren versmald en in een breed-drielioekigen top
verlengd. Lengte 4—6 mm. Met de ah.c. stiiignhmtfnliis niet zeldza:ini in de licidestreken,
op struiken en bloemen, langs boschranden ; ^iei- juli. De ai', c. Tliomsoiiü bij Veiilo en in

België bij Diepenbeek ' .4". bipunctatus L.

Dekschilden zwart; met eene groote, breede, roodgele vlek aan het uiteinde, welke noch den
naad, noch den zijrand aanraakt; zelden is deze vlek klein. Lichaair glanzig zwart, de
eerste 4 of 5 sprietlecdjes, ten minste aan de onderzijde, roodgeel. Halsschild nagenoeg oubc-
stippeld. Dekschilden met zeer grove, diepe, tamelijk regelmatige stippelrijeii. Bij het g
vertoont het 5e sterniet eene duidelijke, eenigszins driehoekige, ondiepe, glanzige groef; bij

het $ is deze groef meer langwerpig en dieper. De penis is veel krachtiger ontwikkeld dan
bij bipunctatus en van voren in drie lobben uitgetrokken; daardoor is deze soort
vooral te onderscheiden van bipunctatus, ah.c. T/mmsniiii, hij welke laatste hovcndien
de topvlek der deksclüldcn meer rood, smal, bandvormig en aan den voorrand niet afge-
rond-verhreed, doch iets onregelmatig, flauw uitgcrand is. Lengte 4J—6 mm. Op grasvelden.
Mei— Juli, zeer zeldzaam; Enschede, Groesbcek, Rocrniond en Nnth hij Maastricht. Ook
in België hij Neerhaeren en Diepenbeek en in de Rijnprov. bij Aken en Dusseldorf.

(bipnstulatus F.) 5. biguttatus Scop.

11 Dekschilden verward hestippeld, soms hier en daar met ecnige onregelmatige diibbelrijen.

Clypeus en voorhoofd ongevlekt. Halsschild eenkleurig blauw, groenacluig of bronzig. . . 12

Dekschilden met duidelijke stippellijnen of stippelrijeii. Clypeus geheel geel of geel gevlekt . 15

12 Onderzijde van het lichaam en de eerste 4 sprietlecdjes fraai inetaalklenrig groen of blauw.
Bovenzijde in den regel groen of goudkleurig, soms roodkoperkicurig, purperachtig of fraai

blauw. Halsschild langs den zijrand met eene, naar aclitercn verhreede, diepe groef; dicht en
sterk hestippeld 13

Onderzijde van het lichaam blauwachtig-zwart; liet ie sprietlid blauwachtig, de volgende 3
sprietleedjes zwart of blauwachtig. Bovenzijde meestal donkerblauw, zeldzamer violet of
zwartaclitig, soms groenacluig, bronskleurig of goudgroen (ab. e. -smarugdiiius SulVr.).

Halsschild tot aan den smal opgericliten zijrand gewelfd, slechts met eene zeer smalle, niet

naar achteren verhreede randgroef; meestal lijn en niet dicht, soms tamelijk verspreid
hestippeld. Dekschilden grol' en verward hestippeld, hier en daar dwarsrinipelig en veelal
met eenigc onregelmatige dnhhelrijcn , waartnsschen enkele zwak opgerichte langslijiien.

Vooral hij de wijfjes komen cxem|ilarcn voor bij welke de dekschilden nagenoeg dof zijn,
de stippels in rijen geplaatst, doch door de uiterst dichte rimpeling der tussclienruimten
onduidelijk of eenigszins verdrongen zijn. Bij het g is het laatste sterniet, van af het midden
tot aan de hasis, geleidelijk tot een groefje verdiept en verecnigen zich de zijden naar voren
tot eene sterk opgerichte dwarslijst. Lengte 4;,—61 mm. Op struiken, bloeienden meidoorn
en verschillende Compositen, als: Hieracium, Taraxacum e.a. Ofschoon deze soort
in bergstrcken voorkomt, werd zij ook hij LItrecht en Arnhem gevangen. In de Rijnprov.
bij Aken en in Westfalen '.

y. violaceus Laicli.

1) F.ii-iiiiilaivii UMI il.'i.. lil. V. «,Tilp|l bl.vd, m,'l ,li,. laiL li 1 1; ii I I ;i I ii ^ . 1,-N ..iM..d,li-. U.l !. ,'|[ d,/j-llili- ,uoil Lri.lira,lil,



LXXII. Chrysomelidae. — 9. Cryptocephalus. 417

13 Pygiiiiiim meestal zoiulcr, zcklun incc zwak aaiit;eiliiulc Inngskicl. Schiniiicrluiileii ihiidclijk

breedcr c):in de basis van liet lialsschikl 14

Pygidiuin bij het J altijd, bij liet $ meestal met cene diiideiijkc langskiel op lie aiiiterlielft.

Sclioudcrbiiilcii der dckscliilden niet brcedcr dan het lialsschild. Zijden van het halssclüld,

van ter zijde gezien, nagenoeg recht en eerst nabij de acluerhueken met eene geringe

kromming naar üiulercn. Deze soort is meer verwant aan aurcolus dan aan seri ce n s; het

g is aanmerkelijk kleiner dan het S, dat even groot is als de kleinste mannetjes van a n re ol 11 s.

Exemplaren uit het omliggend gebied zijn gewoonlijk op de bovenzijde glanzig groen , gccl-

koperklcurig, zelden liier en daar iets violetachtig aaiigeloopen ; in het meer zuidelijk gebied

(doch uok bij uitzondering in Relgië (Maloniie bij Namen)) veelal donker blauwgroen,

üiuierzijde donkergroen, cciiigszins koperkleurig of iets violetacluig, vrij dol'. Halsschild

vrij dicht, doch iets lijner en gewoonlijk meer verspreid bestippeld dan bij de in ons gebied

voorkomende exemplaren van aureolus, meestal sterk glanzig, met oFzondcr twee scheeve

iiidrLdiken voor het schildje. Dekscliildeii grof en dicht bestippeld, hier en daar iets dwars-

rimpclig en meer of minder, vooral bij het <?, met flauw aangeduide verheven langslijneu;

de stippels zijn hier en daar in onregelmatige rijen geplaatst. Pygidinm verspreid bestippeld.

Het (? heeft op het laatste sterniet een breedeii oiuliepen indruk, welke soms alleen aan de

basis als een dwnrsindruk zichtbaar is, en bij eene ab. cristaius Duf. aan de basis door
cene scherpe, gladde dwarsplooi begrensd is. De zwarte, verheven lijn, welke den achter-

rand van het 5e sterniet vormt, verbreedt zich in 't midden tot een korten, zeer breedeii

,

glanzigen driehoek; bij aureolus is deze lijn gewoon. Rij het $ is de lijn aan den achter-

rand van het, zeer diep uitgeholde, laatste sterniet recht of nitgerand. Lengte 4^ -5J mm.
Op Compositen, struiken en allerlei grasbloemen; zij verschijnt, volgens ll'eise, iets

vroeger dan aureolus. Niet inlandsch. In lielgië bij Ijrussel, Fleurus , Laroclic, Malonne en

Orval; ook in de Rijnprov., Westfalen en Oldenburg.
(cristula Duf., Bedel) (li y poch ae r idis L.) i)

14 Halsschild naar voren en aan de zijden sterk gewelfd, zeer dicht en tamelijk grof bestippeld,

aan de basis ter weerszijden van het schildje met een dwarsindruk, voor het schildje

eenigszins bultig opgericht; de zijden, van terzijde gezien, flauw S-voniiig gebogen, de

achterhoeken in eene scherpe lumt uitgetrokken. Lichaam fraai metallisch groen, zelden

goudgeel of koperkleurig (ab. c. pratorum SnlTr.), blauwgroen, fraai blauw (ab. c. cueriileus

Ziegl. i. coU.) of purperrood. Sprieten zwart, de eerste 4 leedjes groenachtig. Dckscliilden

iets dichter en minder grof bestippeld dan bij h y [lochaeri dis. Prosternum aan den

achterrand ingedrukt en afgerond, of driehoekig uitgesneden en aan weerszijden van een stomp
tandje voorzien. Bij het J" heeft het laatste sterniet een breeden, oiidiepen indruk, welke
aan de basis door twee tandvormige bultjes, zelden door eene eenvoudige dwarslijst begrensd

is; bij het grootere 2 is dit sterniet eveneens zwak ingedrukt, doch zonder de twee tand-

vormige bultjes. Lengte 6—7 mm. Gemeen op allerlei bloeiende Compositen, vooral op
Ceutaurea, Hieracium en Taraxacnin; Juni, Juli. Ik zag vooral vele exemplaren uit

de duinstreek (bidcns Thoms., Bedel) 7. sericeus L.

Halsschild korter, naar de zijden veel minder gewelfd; meer verspreid en minder grof bestip-

peld, aan de basis niet of slechts zeer flauw ingedrukt; de zijden, van ter zijde gezien,

bijna reclit, slechts dicht nabij de rechte achterhoeken iets gekromd. Dekschilden in den
regel dieper en grover bestippeld en meer dwarsrimpelig dan bij sericeus; ook zijn

cenige verheven langslijnen, vooral naar het uiteinde, meer aangeduid. Overigens gelijkt deze
soort zeer op sericeus en is dikwijls moeiclijk te onderscheiden. Ook is zij evenzoo
veranderlijk in kleur; metallisch groen, vuil donkergroen, koperkleurig, rondachtig-bronzig,

blauwgroen, blauwachtig of violet (ab. c. 'coeraltsceiis Schilsky). Bij het ^ is de achterrand

van het laatste sterniet zwak, doch duidelijk driehoekig nitgerand; daarvóór bevindt zich

een smalle , ondiepe indruk , welke aan de basis niet door eene dwarslijst of twee tand-

vormige bultjes begrensd is. Bij het J is het laatste sterniet diep uitgehold en aan den
achterrand die]i driehoekig uitgesneden. Lengte 5^- — 73 mm. Zeer verbreid in de grenspro-
vinciün, op Compositen; Mei

—

Juli. Zij werd nimmer in de duinstreek gevangen.
8. aureolus SulVr.

15 Voorhoofd in beide seksen ongevlckt. Halsschild bij het <J aan den voorrand niet geel gezoomd. 16

Voorhoofd bij het 5 met een geel vlekje tegen de bovenlob der uitgerande oogeii , bij het ^
met eene groote, tweelobbige, gele vlek. Trochaiuers zwart, voorcoxae meestal geelrood.

Donkerblauw, op het halsschild veelal met iets gioenachtigen weerschijn; de dekschilden

veelal meer helder blauw, zelden violet. Sprieten zwart; de eerste 5 leedjes geelrood,
op de bovenzijde, althans van het ie lid, iets gebruind. Halsschild grof en vrij dicht,

naar voren iets lijner, aan de zijden veel grover en eenigszins rimpelig bestippeld. Dck-

1) Vul^fiis ÏWtlii nm de Li-ii-lirijviiiji vaii li
j
jiurliu e i-i d is duur l.iniu- dud.-ii nj. liastruidru viridulu de (ii
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sdiilden met niet zeer grove .stippelrijen en lijn dwarsriinpelige, uiterst lijn bestippelde

tiisseiicnruinuen. 15ij liet g is de kop vóór de sprieten geheel liclugccl, zoo ook eene smalle

lijn n;in den voorrand van het halsschild ; laatste stemlet flauw ingedrid;t. Bij het veel

grootere en breedcrc 5 is de clvpeiis alleen aan de voorhoeken geel, zijn de slippclrijen op

de dekschilden fijner en minder diep en is liet laatste sterniet diep nitgehold. I.cngte 3—4 mm.
Op berken. Juni—Aug.; zij zou ook op L ysi m ach i a v u 1 garis voorkomen. Niet inlandsch.

In de Rijnprov. bij Cretcld (janiliinus Genn.)

]6 Dekseiiilden in beide seksen donkerblauw of iets groenaclitig blauw; bij liooge uitzon-

dering bij bet S, betzij met eene geelbruine stip achter de schouderbuil, of met eene geel-

achtige dwarsvlek nabij het uiteinde, of wel beide vlekjes zijn tegelijk aanwezig . . . .17

Dekschilden bij bet g zwartbhuiw, bij de ab. c. g tenniiinttis Germ. aan het uiteinde rood- of

geelachtig gevlekt; de kop vóc'ir de sprieten, behalve de mond en een smalle voorzooin aan

den clypeus, geel; sprieten zwart, de eerste 5 Icedjes aan de onderzijde roodbruin. Halsschild

zeer kort, naar voren sterk versmald; met een scheevcn indruk aan weerszijden van de basis;

matig dicht en niet grcd', aan de basis en naar de zijden gewoonlijk dicliter en grover

bestippcid. Dekschilden met zeer krachtige stippelrijcn en glanzige tusschcnruimten. Laatste

sterniet in "t midden breed en vlak ingedrid;t. liet J is breedcr, plomper en in den regel

fijner bestippeld dan het <?. ICop en halsschild groenachtig-blauw of zwartgroen, de kop

vóór de sprieten geel of het midden van den clypeus zwart. Dekscliilden zwartblaiiw, elk

met een meer of minder breeden, gelen langsbaud; meestal is deze langsband aan de binnen-

zijde voor het uiteinde intgerand, zoodat de zwartblauwe iiaadzoom zich voor liet uiteinde

in eene rondacbtige vlek verbreetl. Trochantcrs in beide seksen blauwzwart. Lengte 3|— 5 min.

Op berken en wifgen, ook wel op eiken; Mei, Juni. Verbreid in de diluviale streken, ook

ceuniaal bij Midiielburg; Mei tot Juli 12. marginatus F.

i- Halsschild in beide seksen zeer lijn, bij bet $ zelfs uiterst lijn en weinig duidelijk bestippeld.

Dekschilden met tamelijk (ijne stippelrijcn, welke bij bet <^ iioogstens evcii sterk zijn als die bij

het J van parvulus. Trociianters zwart, zelden geelbruin (ab. c. //«ivVrt/'r/i Tlioms.). Deze

soort is grooter en onderscheidt zich van parvulus, vooral door het van voren breedere,

eenigszins lialf-kogelviM-mige lialsscbild en de iets lichtere, glanzig groenachtig-blauwe

kleur, hoogst zelden is deze zwartviolet. Bij hooge uitzcuidering vertoont het J eene geel-

bruine stip achter de schouderbuil of een geelachtig dwarsvlekje nabij het uiteinde, of beide

vlekjes zijn tegelijk aanwezig. Lengte 4—5J mm. Op berken en hazelaars. Winterswijk,

]iuii. In tie Rijnprov. bij Aken en Crefeld . . . (Ilavilahris .SuU'r.) 10. coerulescens Salilb.

Halsschild in beide seksen sterk en vooral aan de zijden meer of minder dicht bestippeld,

meestal met twee diepe, scheeve indrukken. Dekschilden, vooral bij het kleinere r?, met grove,

veelal vrij sterk verdiepte stippelrijen. Trociianters geelbruin. Donkerblauw, zelden licht-

blauw, groenaclitig of violet 1). Vooral van de naast verwante janthinus onderscheiden

dcior het niet gevlekte voorhoofd, den in beide seksen witgelen clyi'eus, het langs de zij-

randen meer breed afgezette, aan de zijden niet rimpelig bestippelde halsschild en de donker

gekleurde coxae. Bij groote exemplaren is het midden van het halsschild nagenoeg glad,

deze onderscheiden zicli echter van coerulescens door het naar voren meer versmalde

halsschild en den minder licht gekictirden sprietwortel. Lengte 3—4J mm. Op berken en eiken

;

Mei, |niii. Verbreid en niet zeldzaam in de diluviale streken en in Limburg.

(nigrocoertileus Goeze, fiavilabris F., fnlcratus Germ.) 11. parvulus Miill.

18 Scliencu lang en dun, zonder langsl;iel op de b litcnzijde ly

Sclieneii kort en In'eed, op de buitenzijde met eene langskiel. Tarseu breed en dik (Sub-gen.

Disopus Stcph.). Deze soort, welke door de korte, dikke pooten zeer in 't oog vallend

is, is op de bovenzijde stroogeel; het midden van den kop, het halsschild en in den regel

ook de schouderbuil benevens eene langsstreep op de dekschilden meer roodbruin. Onder-

zijde geelachtig, met ineer of minder donkere vlekken. Geheel roodbrtiin gekleurde exem-

plaren met meer of minder zwartaclitige onderzijde vormen ab. c. *abiftis Suffr. Halsschild

diclit en lijn, de dekschilden krachtiger en meer verspreid bestippeld. Bij het g zijn de

schenen nog breeder dan bij het J en de vourtarsen nog meer verbreed. Lengte .^^—4è mm.
Niet zeldzaam in de lieidestreken, van Juli tot October, op Pinus sylvestris en Abies
exccisa (abietis Redt.) 27. pini L.

19 Halsschild blauw, zwartblauw of groen, behalve soms aan de zijden en aan den voorrand

meer of minder geel 20

Hal.sschild zwart of geel, al ol' niet gevlekt 22

1) Iii EiiRi'hiiKJ kiitut et-iic uil, e. hiiiluirnu- Sl.'|.l s viKjr, \V'lkf ü|) dv Ijuvi-ii/ijjf peljfel ï\v;irl Ml sleclits l:llli.^ iJi- iLjiieii

u|i ile umirr/ijih' lil;iiiw;ii'tMii4-violcl is
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20 Dckscliilclcn uniielijk verward cii vrij diclit licsiippuld , ilc stippels gcwoinilijk in uiirct;clniatigc

rijen geplaatst 21

Dckscliilden met diepe, grove stippelrijen. Deze ,s(iin-i is zeer verwant aan p n ne 1 1 ge r, docli

onderscheidt zicli door liet onbestippelde , naar voren sterker versmalde, lialsschild, hetwelk

een dindelijken blauwen weerschijn vertoont, hij het S ccnkicurig, hij het J' in de voor-

hoeken geelbruin is; zoo ook door de nagenoeg geheel roodgele achterpooten. Ook is de

lichte teekening van het voorhoofd hreeder, daar in deze bij het f slechts ccne korte,

donkere lijn van nit den zwarten schedel, of nog eene zwarte vlek in de nitranding der

üogeu hij het 2 voorhanden is. lialsschild veelal aan weerszijden met een scheeven indruk.

1'rosteruuni bij het 5 slechts tusschen de coxae, bij het ^ langs den voorrand geel Lengte
2'.

—

3t mm. Op berken en wilgen; Mei, Jinii. Niet inlandsch. Bij liremen en Hamburg.
(pal I id i frons Gylh.)

21 Prosiennnn van achteren in twee duidelijke, veelal gele doorntjcs uitgetrokken. Bovenzijde

zwartblauw, zelden met geringen groenachtigen weerschijn. Bij het <? is de kop achter

den pekzwartcn mond, tot aan den sprietworicl , henevens een kort langsvlekje hoven aan

den binnenrand der oogen geelachtig. Voorpooten en coxae geelrood, de bovenzijde der

voordijcn en de middel- en achterpooten zwart, of ook nog de middelcoxae en de onderzijde

der middeldijen, soms zelfs de achtercoxae roodachtig. Dekschildcn matig dicht en grover

hestippcid dan bij het J, de stippels in onregelmatige dnbbelrijen geplaatst. Laatste sterniet

breed ingedrukt. Bij het plonipere J ontbreken veelal de beide gele vlekjes tegen de oogen

en zijn alle pootcn en coxae roodgeel; het voorhoofd met 3 groetjes; de uitholling op het

laatste .sterniet opvallend groot en breed; dckschilden lijner bestippeld. Lengte 4— 5 mm.
Niet zeldzaam in de heidestreken, op wilgen, herken en hazelaars; Mei, Juni.

(nitcus L.) 13. nitidus L.

1'rosternnm van achteren recht afgeknot. Bovenzijde van het lichaam fraai blauw, groen, zeld-

zamer koperkleurig-violet of pnrperaclitig-groen. De mond en het voorste gedeelte van den kop
tot aan den .sprietwortel , alsmede eene hrcede, hartvormige voorhoofdsvlek roodgeel. Dek-

scliilden zeer grof, ecnigszins verward en vrij dicht bestippeld, de stippels meestal in onregel-

matige rijen geplaatst. Onderzijde zwart; pootcn en coxae geelrood, slechts de bovenzijde der

voor- en middeldijen en de gcheele acbterdijen, of hij donker gekleurde mannetjes de middel-

en achterpooten bijna geheel zwart. Bij bet $ de voor- en zijrand van het lialsschild meer
of minder, soms alleen de voorhoekcn geel. Laatste sterniet bij het <? bijna niet merkbaar

in de breedte ingedrukt. Lengte 34—5 mm. Op berken en hazelaars. Niet inlandsch. Bij Aken
en in Wcstlalcn, in België bij Carlsbourg (coll. de Bloffarts'),

(ochrostoma Harold) fnitidnlus Gylh.J

22 Dckschilden met regelmatige stippelrijen 23

Dckschilden in onregelmatige rijen, meer of minder verward, niet grof bestippeld. Bovenzijde

zwart, sprieten tot aan het 4c of 5e lid geelrood; de zijden en de epiplenrcn der dckschilden

hoogstens tot aan het midden bleekgeel. Bij het g is tïe kop, behalve de zwarte schedel,

roodgeel; het lialsschild van voren en langs de zijtlen geel gezoomd en met eene gele vlek aan

de onderzijde van de voorhoekcn; soms verdwijnt de gele voorraiidlijn van het lialsschild

bij het $ (_ab. c. *nigrescens Gradl), of verlengt zich deze tot aan de achterhoeken en vloeit

met den zijrandzoom ineen. Ook komen exemplaren voor met een zwart vlekje aan weers-

zijden in de nitranding der oogen, of is ook de cly|icns zwart. Bij eene ab. c. (//.v/jrti- Weise

blijven slechts twee roodgele stipjes op den ko|) over, evenals als bij ocellatus.
Pooten roodgeel, de vo )rdijen gewoonlijk op de bovenzijde met eene zwarte streep; de

achterdijen in 't midden of geheel zwart. Bij eene ah. c. *o.''.ffHr//)t'i Weise zijn de achterpooten

geheel en de middelpooten grootendeels zwart. L.aatste sterniet weinig of niet ingedrukt.

Bij het veel grootere, plompere $ is de kop grootendeels roodachtig-geelbriiin ; het lialsschild

slechts aan de voorhoekcn lijn geel gezoomd, zelden geheel zwart of bij hooge uitzondering

als bij liet ,^ geteekend; de protliorax aan de onderzijde geheel zwart; ook is de bestippe-

ling der dekscliilden meer verspreid en lijner dan bij het $. Bij eene ab. c. "sigjiatifrons

SulTr., bij welke een zwart vlekje aan weerszijden in de nitranding der oogen voorhanden,
of ook de clypeus geheel zwart is, zijn de dekschildcn geheel zwart. Lengte 3|-5i mm.
Op berken, wilgen, populieren, meidoorn en hazelaars; Mei—Juli. Zeer zeldzaam. Scheve-

ningcii, Apeldoorn, St. Pieter en Valkenbcrg; Mei tot Aug. In België bij Pvidderborn en

Bilsen; in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Diisseldorf 17. (lavIpesF .

23 Dekschildcn blauw of groenachtig-blauw, met vrij diepe, krachtige stippelrijeii. lialsschild zwart,

de voorrand, zeldzamer ook de zijranden geel gezoomd; niet grof, doch vrij diep, aan de

zijden dichter bestippeld. De coxae en de twee paar voorpooten roodgeel of hare dijen op

de bovenzijde donker gekleurd. .Vchtcrpooten pekbrnin, hare dijen veelal blanwzwart. Bij

het rT is de kop geel, de schedel en eene daarvan uitgaande, driehoekige voorhoofdvlek

,

alsmede een streepje aan den hoven-binnenrand der oogen en eene stip boven den spriet-

wortel zwart. Het duidelijk breedere $ heeft een zwart voorhoofd, waarop van uit het rood-
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gele voorste gedeelte van ilen kop gewoonlijk twee divergeerende, roodgele lijnen tot aan

de bovenste ooglobben loopen; de voorrand van liet halsschild is minder liclit gekleurd

en aanmerkelijk smaller dan bij het f. Lengte 2',— 3I mm. Op 15 e t u 1 a alba en Salix
caprca; Mei, [nni. Uitsinitend bij Venlo gevangen, jnni. In België bij Carlsbonrg, inde
Rijnprov. bij Cleet', ook in llannover 14. punctiger Payk.

Dekscliilden zwart ol' geelachtig, lietzij eenkleurig of gevlekt 24

24 Halsschild aan weerszijden, nabij het midden, met een dnidelijken dwarsindruk (C. I'renatus
en dece mm ac n 1 a t tl s) 25

Halsschild zonder deze dwarsindrnkken , of zij zijn zeer onduidelijk 26

25 Lichaam eenigszins lang gestrekt. Epiplenren der dekscliilden tot aan de oinluiiging van het

uiteinde zeer duidelijk. De dekscliilden minder glanzig dan bij d e ce m ma c ti I a t n s en met
fijnere en minder diepe stippels in de langsrijen. Sprieten langer, de eerste 6 leedjes rood-
geel. De gelieele kop, behalve de schedel, geelbruin. De licht gekleurde exemplaren zijn door
de gele plcurae van den inesothorax gemakkelijk te oiidersclieidcn

; bij de dtuikerc exem-
plaren echter (de typische l'renatns) zijn deze niet zelden geheel zwart. Verschillende kleur-

aberraties gelijken veelal op die van d ece mma cti la t us. De ab. c. <«//;'/'^r Siill'r. heelt een
geheel roodgeel halsschild en lichter gele dekscliilden , met ecnc langwerpige, zwarte schouder-

vlek; .soms vertoonen zich twee of vier kleine, zwarte vlekken op liet halsschild. liij verdere
toename van de zwarte kleur ontstaat de ab c. jlavesceiis Sclineid., bij welke liet halsschild

eenkleurig of van 2 of 4 zwarte vlekken voorzien is; de dekscliilden bovendien elk 2 tot

5 zwarte vlekken vertoonen, van welke bij ab. c. seminiger Weise eeuigen op verschillende

wijze ineeinioeien, deels onderling, deils met de overeenkomstige vlekken van het andere
dekschild. Eindelijk vloeien alle vlekken ineen en blijft van de oorspronkelijke gele kleur

der dekscliilden slechts over een zoon aan de basis, een zoom aan den zijrand onder den
schouder eii aan de buitenzijde der epiplenren, alsook het uiteinde en een langsvlekje aan
weerszijden op den naad achter het schildje- Ook kunnen nog verdwijnen de basaal- en
topzoom, terwijl eindelijk nog van den raiidzoom en de twee gele streepjes achter liet schildje

slechts stipvlekjes overblijven. Wanneer bovendien liet roodgele halsschild twee zwarte
basaalvlekken vertoont, heeft meii de ab. c. Fabricii Weise, zijn het twee zwarte langsbanden
dan is bet de eigenlijke l'reuatus Laicli. Lengte 35—4| mm. 0|) wilgen, in Middel-Duitscli-

land. Niet inlandsch (frenatns Laicli.)

Lichaam vrij kort. Epi|ileureii der dekscliilden np de h logte van liet 3e stemlet zeer ondui-
delijk wordend. Dekscliilden glanzig; met rijen van grove, diepe stippels. Sprieten zwartbruin,
de eerste 5 of 6 leedjes roodgeel. De kop vóór de sprieten, eene hartvormige vooriiootds-

vlek, benevens het halsschild roodachtig-geel. Halsschild lijn en verspreid, naar de zijden

dichter en krachtiger bestippeld; met 4 zwarte vlekken, welke twee aan twee tot een, in 't

midden versmalden, langsbaud vers nolten zijn. Schildje zwart. Dekscliilden meer bleekgeel;
met 5 groote, zwarte stipvlekkeu, van welke de eerste op de schouderbuil, de 3e en 5e nabij

den zijrand, de 2e en 4e nabij deu naad gelegen zijn. Onderzijde zwart. Pooten roodgeel-
achtig, de voorsten eenkleurig of met eene zwartachtige rugstreep op de dijen; het midden
der achterdijen zwart. Het slanke $ met een zwakken dwarsindruk 0|) het laatste sterniet.

Van deze soorten zijn vers.hcidene kleur-aberraties bekend. I?ij ab. c. *iu/;;^«j' Weise vertoont
liet halsschild 2 of 4 gescheiden vlekken en de dekscliilden slechts de schouderstip of nog stip 5
voor liet uiteinde. Bij ab. c. sceiiiciis Wei,e zijn de 4 vlekken op het halsschild tot twee breede,
bochtige langsbanden vereenigd; op de dekscliilden vergrooten zich de zwarte vlekken, welke
gedeeltelijk iiieenvloeien, hetzij 3 en 4, i en 2 of 3, 4 en 5. Bij ab.c. moc'j/i/i' Weise vertoont
bet halsschild twee, nagenoeg even breede, zwarte langsbanden ; de dekscliilden zijn zwart, hetzij

eenkleurig of met twee gele streepjes achter het schildje, veelal ook de zijrand op de voor-
helft en eenige stippen aan de basis roodbruin; deze aberratie gelijkt bijzonder sterk op den
eigenlijken frenatns Laich. Bij ab. c. botlmkiis L. zijn lialsschild en dekscliilden zwart;
de voorrand van het halsschild, benevens een, vour bet schildje verbreede, langsband, welke
soms een donker langsstreepjc insluit, roodgeel; bij ab. c. oniatiis Herbst is deze langsband
smal en achter het midden onderbroken , zoodat voor het schildje twee langwerpige, roodgele
vlekken voorhanden zijn; nog kan deze langsband slechts rot aan bet midden reiken, of bij

all. c. biirbareite L. geheel ontbreken. Lengte 3—4| inn. Vooral in juli op wilgen, vooral
op Salix caprea; Mei— juli. Gemeen iu de omstreken van Maastricht; zeldzamer, doch
zeer verbreid, in de heidestreken (deccmpunctatus L.) 15. decemmaculatus L.

26 Laatste tusscheurtiimte langs de zijden der dekscliilden geel, ten minste het voorste derde
gedeelte. Epiplenren niinsteiis van voren geel 27

Laatste tu.sscbenruimte langs de zijden der dekscliilden, ten minste op de voorhelft, zwart;
hoogstens de kant van den zijrand, boven de gele epipleuren, geel (J' fron ta I i.s). Epiplenren
zwart, soms van voren geel, zelden geheel geelachtig 37
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27 Soorten van 3-5 mm. DcksciiiUlcii zwart, met gnidtc gele ol' rootle vlekken 28

Soorten van i|— 3 mm -9

28 1'rosternalc voortzetting tiissehen rfc vooreoxae van achteren met twee gele tandjes. Glanzig

zwart, de aciitcrliockcn van liet lialsscliild en slechts twee zijvlekken of zijhanden op de

dekschilden geel 1 ). Sprietwortel geheel ol' slechts op de onderzijde geelachtig. Halsschild

verspreid en' zeer lijn, aan de zijden iets dichter en sterker liesiippeld. Dekschilden niet

krachtige stippelrijcn, de Iniitcnste tusschenruimten gewelfd. Pootcn zwart; de onderzijde

der voordijen, de voorschenen en tarsen geel; sotrs zijn ook de acliter-<clienen en tarsen

geel en de" achterdijen nabij het uiteinde wit gevlekt, liij liet kleine ^ de kop met ccnc

X-vonnige gele vlek"; het halsschild met sniallen, gelen vo.irrand, welke zich soms langs een

gedeelte van den zijrand voortzet. liet grootere, plompere S heelt twee kleine, gele lanys-

vlckjcs op het voorhoofd tegen den hiiinenrand der oogen , soms ook wel de X-vonnige vlek

van het ^ en 0|) het halsschild eene gele middellijii, of aan weerszijden eene gele lijn of

een smallcn , gelen voorrand. Zelden lievinden zich aan de basis van het halsschild twee

donkerroode, onduidelijke vlekken voor het schildje, welke zich bij de ah. c. y/V/'/irf)- Mars.

(in de Helgisclie prov."Lnik) tot een dnidelijken, rooden dwarsband vergrooten, waarin eene

lijnc, zwarte langslijn ingesloten is. Nog vertooncn zich soms op de dekschilden twee korie,

ïclc laiigsstrepen langs den nand, achter het schildje, of breidt zich bij ab. c. */'h'j7?(ï/K.( Gylh.

Qcruciatiis Mars.) achter de scliouderbiiil de voorste vlek tot een uitcengezakten dwarsband

nit, van welke ook het binnenste gedeelte als eene ronde, gele vlek kan afgescheiden zijn.

Bij ab. c. *arquatus Weise kan zich deze band zoodanig uitbreiden, dat ook bij gelijktijdige

uitbreiding van de topvlek de dekschilden geel zijn, met zwarten naad en twee, veelal

zeer smalle, gemeenschappelijke dwarsbanden, de een aan de basis, de ander achter het

midden. Van deze banden kan nog eene zwarte vlek afgescheiden zijn , de eene op den

schouder, de andere aan den zijrand achter het midden. Lengte 3 -5 mm. Op zonnige plaatsen,

geineen op allerlei bloemen, vooral op Hypericnin en Compositcn . . 16. Moraei L.

Prosteniale voortzetting tusschen de voorcoxae van achteren zonder tandjes. Glanzig zwart,

de dekschilden elk met 4 gele vlekken, van welke eene bandvormigc aan de basis, tusschen

den schouder en het schildje, de tweede langs den zijrand tegen de gele epipleuren , de

derde in het midden nabij den naad en de vierde aan het uiteinde. Sprictwortel veelal tot

aan liet 7e lid, benevens de voorpooten roodgeel; de middel- en achterpooten zwart. Bij

het $ zijn de kop vi'iór de sprieten, eene hartvormige voorlioofdsvlek en een langsvlekje in

de achterhoeken van het halsschild geel. Het laatste sterniet is eenigszins ingedrukt en aldaar

glanzig. Soms verdwijnt bij het g de vlek in de achterhoeken van het halsschild nagenoeg

geheel, soms heeft het S gedeeltelijk de kleur van het (?. Bij ab. c, 0H«-fl/ttj- Weise vergrooten

zich de vlekken op de dekschilden en hangen gedeeltelijk met elkaar samen. Ook worden

de vlekken smus kleiner en verdwijnen bij ab. c. ijmissits Weise geheel. Wanneer de tweede

vlek bijna of geheel verdwenen is, dan zijn ook de epipleuren zwart. Lengte 35—5 mm.
Op voc'htige grasvelden; Juni, Juli. Niet inlaiidsch. In de Rijnprov. en llannover.

(oetoguttatus Schneid., octacosnus Bedel) (se x p u s t u lat n s Rossi)

29 Halsschild zwart, langs den voorrand en de zijranden geel omzoomd, soms ook nog aan de

basis geel gevlekt 3°

Halsschild geel of roodachtig, soms van achteren zwart gevlekt of op het midden berookt

(zie C. rufipcs ab. e. hispanus') 3-

30 Halsschild niet bcstippeld, doch grootendeels dicht en fijn langsrimpelig en daardoor dof zijde-

glanzig. Zwart, sprictwortel en pooten roodgeelachtig, de dijen aan het uiteinde lichter geel.

Voor- en zijrand van het halsschild en de dekschilden lichtgeel; de naad der dekschilden,

een afgekorte laiigsband en de stippels der langsrijen zwart. Kop bij het ^ geel, met een

kort middengrocfjc op het voorhoofd en veelal 'ook eene stip aan weerszijden boven den

sprictwortel zwart; bij het ? zwart, de bovenlip en de clypeus, hetzij geheel of slechts

aan de zijden, en twee voorhoofdsvlekjes geelachtig. Dekschilden met krachtige stippelrijen.

Bij donkere mannetjes is de kop als bij het S geteekend, soms verbindt zich de langsband der

dt'kschilden voor het inteinde of achter het schildje met den naad of op beide plaatsen

tegelijk. Bij ab. c. *mueslus Weise zijn de dekschilden zwart, eene smalle dwarsvlek aan

de basis en een zoom langs den zijrand en het uiteinde geel. Bij ab. c. armemacns Fald.

bevinden zich, bij verschillende teekening der dekschilden, twee grootere of kleinere, gele

vlekken aan de basis van hec halsschild voor het schildje. Lengte 2—3 mm. In vochtige

grasvelden, vooral op Chrysanthemum Ie u c an t he m u m ; zeldzaam; Mei tot Aug.

Vooral de ab. c. armentacus; Den Haag, Soest, Naarden, Zierikzee en in de omstreken van

Maastricht; ook bij Aken 18. bilineatui L.

1} Bij liet leven zijn de liclile vlekken gewuuniijk helder ruod.
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Halsschild jjlanzig, gewoon bestippcld 31

31 Halsscliikl duidelijk eii vi'ij dielu bcstippeld , de stip|)el.s l:iiigwcr|iig en diep. Dcl;schildeii mee
krachtige stippelrijeii. Deze soon gelijkt zeer op soiiMiige kleiir-aherratics v:iii bi 1 in ea 1 11 s,

doch uiiderschcidt zich gemakkelijk door het gewoon bcstippcide halssehild. Ualsschild langer,

naar voren meer versmald. Kop bij het J, behalve de briane bovenlip, gciiecl zwart. Dek-
scliilden zwart; de epiplctiren, een smalle dwarsband aan de basis, een zoom langs de
zijden en aan den top en eene vlek nabij den naad geel. Soms breidt zieh de zwarte klctir

der deUscbilden meer en meer uit en worden de lichte vlekken steeds kleiner. Lengte
15— 2-1 mm. Oj) ArteiTiisia carajicstris en Jasione montan^. Niet inlandscli. In

Westfalen (tcssellatus Germ.) (elegantnius Grav.)

Halsschild zeer lijn of soms ondnidclijk bestippcid, de stippels rond en niet diep. Dekschilden
met tamelijk lijne stippcirijcn. Zwart, de sprietwortcl en de pooten roodgeelachtig. Kop
geel; bij het <? de schedel en eene korte middellijn op bet voorhoofd, bij het S bovendien
een dwarsstreepje boven den sprictwortel, welke met de middelüjn samenhangt, zwart.
Halsschild met een smallen zooin aan den voor- en een breederen langs den zijrand geel.

Dekschilden geel of roodgeel, met een, veelal nabij bet niteinde, soms ook achter het

schildje vcrbrccdcn, naadzoom en eene schoiidervlek zwart. Veelal is het lateindc van het
pygidiiim en dikwerf nog bovendien het prosterninn aan de zijden en tiisschen de coxae
roodgeel. Bij bet g is het eerste tarslid sterk verbreed; bet laatste sterniet bijna vlak, bij

het $ met eene ondiepe, vlakke langsgroef. - Bij sommige exemplaren verdwijnt de schouder-
vlek of er vertoont zich behalve deze nog een iriinder scherp begrensde vlek achter het
midden, welke zich met de scboudervlek tot een meer of minder breeden langsband ver-
eenigt (ab. c. anioemis Drap., vittnla SulTr.). Over het algemeen is de langsband bij bet J
slechts zelden aanwezig en dan smaller en minder scherp begrensd dan bij het $ i). Lengte
2—3 mm. Op Achilica millefolium en Thymus serpyllum, Juli. Zeer gemeen in

de omstreken van ^L^astricllt, ook enkele malen in de duinstreken. De ab. c. diiwcnas bij

den Haag ip, pygmaeus 1".

32 Schildje geel, soms bruin of zwartachtig gerand. Dekschilden bleekgeel oiroodachtig-geel, zeer
zelden over het midden een weinig berookt " ... 33

Schildje zwart of bruinzwart, zelden in het midden iets lichter 36

33 Middengroef van het voorhoofd zeer duidelijk en tot aan den clypeus doorloopcnd. Voor-
sclienen duidelijk gekromd, voor het uiteinde verbreed en plotseling sterk naar binnen ge-

bogen, bij het <? n:et een tand aan de binnenzijde nabij het niteinde. Lichaam cylindervormig,
in klenr met pusilins overeenkomende. Roodachtig-geel; de onderzijde van den meso-
thorax, behalve de pleurae, de onderzijde van den metathorax en bet achterlijf zwart; de
achrerrand van het laatste sterniet en het pygiditun geelachtig. Halsschild zeer lijn, minder
duidelijk bestippcid dan bij ochiolcncus, aan weerszijden, achter het midden, met een
ondnidelijken dwarsindridc. Dekschilden met matig sterke stippelrijen, welke naar achteren
fijner worden; eenigszins vetglanzig. De lobben van het 3e tarslid langer en breeder dan
bij aanverwante soorten. Bij het g is het 3e lid der voortarsen verbreed. Bij donkere exem-
plaren zijn de naad en de schouderbuil zwart en vertoont zich bovendien niet zelden nog
ccn gemeenschappelijke, bruine veeg in de breedte achter bet midden, of een dergelijke

langsband, welke zich achter het midden met den naad vereenigt. Lengte 2i — 3 iinn. 0|)
Popnins nigra. Niet inlandscli 2). In Westfalen bij Dortuuind . . . . (populi SnO'r.)

Middengroef van het voorhoofd van voren uitgewischt of geheel ontbrekend. Voorschenen
recht en in beide seksen gewoon 34

34 De stippelrijeii o|) de dekscliildcii blijven tot aan het uiteinde duidelijk aaugcdtiid .... 35

De binnenste der lijne stippelrijen op de dekschilden verdwijnen geheel of nagenoeg geheel
naar het uiteinde; de naadzoom en de schouderbuil zijn niet bruinachtig gekleurd. Onder-
zijde zwart, het gelieele pro- en mesosteriunn, benevens het uiteinde van de pleurae van
het mctastcrntini of daarvan de gelieele achterraiul, alsmede een zoom van het laatste

sterniet en het pygiditun geelachtig; veelal is de gelieele (uiderzijde bruin of roodgeel. Deze
soort is naverwant aan fulvtis, doch nog ondersclieidcn doordat de kop, met den mond
en den hals, geheel roodgeelachtig, het halsschild duidelijk korter, minder gewelfd en
van scherp aangeduide, rechte, iets uitstekende voorhoeken voorzien is. Dekschilden bij het

g meer dan driemaal, bij fnlviis nauwelijks 24 maal zoo lang als bet halsschild. De stippels

der rijen op de dekscbildcii zijn niet bruin. Het g is gcstrekter, het J breeder dan bij

1) Bij de niet in ons jjebied aangetnilleii iili. c. öricntitlh Wt-ise, verbindt zicli dtvp iiiiiL^^iiaiid lufl di>ii naad \o
en soms nog bovendien achter tiet s.diildje. lleze pelijkl nu op eene zeer kleine C, \^ 1 1 a t o s.

2) Deze soori , welke veelal mei lulvus verward werd, vermeide ik ten onreelne in mijne uNieuwe Naaiulijsh.
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f II I V lis. Lengte 2^—3 mm. Op P rii n 11 s spin 11 sa en eiUcn. Kcnmnal bij ( bronsveld (Limburg),

Juli. In liclgiü en in de Rijnprov. bij Abrweiler . . (uL'hrdleuciis Sutlr.) 22. macellus SiilTr.

35 Halsscliilii zoo brecil als de dckscbildcn, sterk gewelfd, aan de zijden al'gcrond, naar voren

versmald; nagenoeg onbcstippeld, evenals de kop en de pootcn roodgeelaclitig. Sommige
deelen van den kop zijn vvitaebtig, de bals aliijd zwart. Dekscbilden bleekgeel, met een

lijnen bruinaclnigen naadzooin en bruine scbouderbuil; met vrij sterke, tot aan bet uiteinde

duidelijke stippelrijen, de stippels op den bodem bruin; onderzijde zwart, bet pio- en het

mesostcrnum geel. I.icbaam breed-cylindervormig, weinig gestrekt, glanzig. Seldidje geelacbtig,

aan de randen gewoinilijk zwart. Aeluerrand van bet laatste sterniet en de acbterrand van
bet pygidinm bniinaebtig omzoomd. Pooten kort, met dikke dijen. Bij liet ^ is bet 3c lid

der vooitarscn iets breeder dan bij bet $. Bij Tih.c. fulvicoHis SiilVr. zijn de deksebildeu

bleekgeel, met zwart gezoomdcn naad, benevens bet balssebild roodbruin. Bij sommige
exemplaren is bet pygidinm gebeel en veelal ook de lielft van bel laatste sterniet geel. Bij

donkere exemplaren vertoont bet balssebild aan weerszijden, op bet midden, eene grootc,

uitvloeiende, bruiuroode vlek, vuil geelbruine deksebiUleii met zwartaebtige scbouderbuil ol'

langsveeg en zelden ook met donkere aebterdijen. Lengte 2— 3 mm. Zeer gemeen op droge

grasvelden (minutus F.) 20. fulvus Gocze.

Ilalsscbild smaller dan de dekscbilden, weinig gewelld, aan de zijden nagenoeg rccbtlijuig naar

voren versmald; in den regel duidelijk bestippeld (de bestippeling bestaat uit dooreen ge-

mengde grooicre en kleinere stippels, soms is deze bijna zoo lijn als bij l'ulvus.) Dek-
scbilden met kracbtige stippelrijen, wier sti|ipcls niet bniinaebtig zijn, zij zijn dieper en

staan dicluer bijeen dan bij fulvus. Bovenzijde bleekgeel, bet balssebild en gewoonlijk nog
een langsveeg over de dekscbilden roodgeel; onderzijde en [looten geelbruin, bet meta-

sternum en bet midden van bet acbterlijf gewoonlijk meer roodbruin. Deze soort is aan-

merkelijk smaller dan fulvus, minder glanzig en lichter gekleurd. Lengte 2— 2' mm. 0|)

jonge populieren. Augustus. Eenmaal bij Zutphen . . (fallax SulTr.) 21. ochroleucus Fairm.

36 Prosternum met eene groote kin-voortzetting. De epimeren van den mesothorax geel, docb
ook veelal zwart. Deze soort onderscheidt zich door bet in verhouding tot de dekscbilden
kleine, naar voren sterk versmalde balssebild. De licht gekleurde exemplaren zijn gemakkelijk
met fulvus, de donkerste niet rufipes te verwarren; de donkere vlekken op de dek-
scbilden vertoonen neiging tot uitbreiding in de breedte. Ilalsscbild geelroodacbtig; van
boven gezien eerder eeiiigszins driehoekig dan, zooals bij de aanverwante soorten, hallcirkel-

kelvormig. Dekscbilden roodachtig-geel; de naadzoom, de scbouderbuil en een veeg achter

bet midden zwart; met vrij kracbtige stippelrijen, wier stippels op den bodem bruin en nabij

bet uiteinde lijner worden of bijna verdwijnen. Onderzijde zwart, het pro- en bet nieso-

stenuun geel, veelal ook het laatste sterniet roodbruinachtig omzoomd. Bij ab. c. 'imma-
culatus \VcsthotV (in België) zijn alleen de naadrand en de scbouderbinlen der dekscbilden

zwartachtig. Dan komen exemplaren voor, welke, behalve de donkere veeg achter het midden,
nog eene vlek tusschen den schouder en het schildje vertoonen. Deze donkere vlekken ver-

binden zich nu met die van bet andere dekscbild tot dwarsbanden. Bij meerdere uitbreiding

van het zwart ontstaat de ab. c. Marshamii Wcise, bij welke de dekscbilden zwart zijn,

met een smallen , geelacbtigen zoo;n aan den zijrand, welke zicb boven de geelacluigc

epipleuren en voor bet uiteinde iets verbreed. Soms vertoont het balssebild nog een breede
zwartaebtige dwarsvceg. Bij ab. c. vidiius VVeise is bet balssebild diep zwart; een zoom aan
voor- en zijrand lichtgeelacluig, eene groote vlek in de voorhoeken en eene smalle, halve-

maanvormige, in 't niiddcu veelal onderbroken, dwarsvlek op de acbterheU't geelrood. Lengte
2|—3 mm. Niet zelilzaam op eiken, berken, wilgen en hazelaars; Juni, Juni.

(miniitns llerbst) 23. pusillus F.

Prosternum met eene kleine, soms onduidelijke kinvoortzetting. De epimeren van den meso-
thorax aliij.i geel. Deze soort gelijkt zeer op de ab. c. Tl/dr.ïArt/H// van p u s i 1 1 u s, docb is meer
gestrekt, cylindervormig en inet lijnere stippeltijen op de dekscbilden. Lichaam glanzig zwart.
Sprietwortel, kop, bet pro- en mcsosternum, benevens de pooten roodgeelaclitig. Ilalsscbild

lichtrood. Dekscbilden zwart, met eene witgele zijvlek, welke de laatste tusschenruimte tot

achter bet midden inneemt. Voor het uiteinde is veelal eene bruinachtig doorschijnende
dwarsvlek zichtbaar. Soms bevinden zich aan den acbterrand van bet balssebild twee zwarte
vlekjes, welke ook wel ineenvloeien en zicb bij de ab. c. ///.f/j^HHi' Seidl. zoodanig uitbreiden,

dat slechts de smalle voorrand en de breedere zijrand rood blijven. Lengte 2J~3 mm. Op
wilgen en populieren; Mei tot Juli. Vooral in de duinstreken, op sommige plaatsen, niet

zeldzaam. De ab. c. hispaniis op het Duitsebe eiland Langeoog. (gracilis F.) 24. ruRpes Goeze.

37 Dekscbilden gebeel zwart 38

Dekscbilden zwart, aan bet uiteinde breed oranjerood gezoomd, de epipleuren geel of bruin-
geel ; met vrij sterke, iets verdiepte siippclrijen. Halsscbild geheel zwart, nagenoeg onbc-
stippeld. Sprietwortel en pooten roodgeel. Bij het g is de koji geel of roodgeel, de voor-
hoofdsgroef soms donker. Halsscbild met een zeer smallen, gelen voorrand-zoom, welke zicb
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iii lic voorluicjUcn verbreed en zicli lot nan liet midden van den zijrand vuortzc[ of uiterst

smal tot aan de acluerliocken doorloopt. Het eerste voortarsen-lid is niet verbreed, docli

even smal als bij bet J. Bij bet 5 zijn bet voorste gedeelte van den Uop en twee voor-
bocjIilsvleUken roodgeelaibtig; soms ecluer de gclicele kop, bclialve de donkere voorbool'dslijn,

roodgeel. Halsscliild geheel zwart, oF is de voorrand uiterst smal- en zijn de voorluicken iets

meer rood. Lengte 2— 3 nnii. Op wilgen , eiken, hazelaars, Prunus s|)inosa en op striiil;cn.

Niet iiilandsdi. In de Rijiiprov. bij Aken en DiisseldorI', in Westl'alen bij Dorttnund; zij

zou ook in lielgië voorkomen. Ik zag eseniplarcu uit de coll. H'esiinu'l.

(Hübneri F.) (clirysopus Gniel.)

38 Epipleuren en lialsscliild geliecl zwart 39

Epipleurcn van voren geel. llalssehild aan den vom-rand en grootendeels langs de zijden geel

gezoomd, onhestippcld. Schildje meestal geel gevlekt, soms zwart. Licliaam zwart, spriet-

wortel en pooteii roodgeel; de acluerdijen nagenoeg geheel zwart, de voordijen op de

bovenzijde gebruind. Kop geel, hoogstens de middellijn van het voorhoofd bij het ^ donker,
of wel eene stip in de iiitranding der oogen en cene brecde, naar onderen versmalde mid-
dellijn van bet voorhoofd zwart, zuodat van de gele kleur slechts eene bartvorniige vlek
tiisschen de oogen overblijft. Dekscbilden zwart, bij bet g gewoonlijk nog de kant vanden
zijrand boven de gele epipleuren geel; met krachtige 5tip|iclrijcn Lengte 2—3 mm. Op
berken en wilgen, in bergstrekcn. Niet inlandscb. Ik zag twee lielgiscbe exemplaren uit de
coll. iresmat'l (frontalis Mrsh.)

39 llalssehild sterk glanzig, zonder laugsrimpels; hetzij volkomen onbestippeld ofmet uiterst lijr.c,

bijna onziciitbare bestip|)eling 40

llalssehild lijn langsrimpclig. Lichaam zwart, met uiterst geringen, meestal ouduidclijkcn, blaiiw-

achtigen weerschijn. Sprictwortel en pootcn, behalve grootendeels de acluerdijen, roodgeelachtig.

Dekscbilden tot aan het uiteinde met niet lijner wordende, krachtige stippulrijen. Bij bet 3'

is de kop geel, op het voorhoofd met eene korte, smalle middellijn, welke zich meer kan
uitbreiden en waarvan soms het bovenste gedeelte zich als een rond vlekje afzondert. Bij

het $ is de kop zwart, slechts de bovenli|) en een smalle zoom aan dei' voorrand van den
clypeus, zelden de gehcele clypeiis rood. Bij sommige eNemplaren ontbreken de laugsrimpels

op de achtcriielft van het llalssehild en is dit gedeelte meer of minder duidelijk bestippeld.

Lengte 2— 2i mm. Op wilgen, berken en op bloemen langs boschranden , vooral op Com-
positen. Niet inlandscb. In Noor-l-Frankrijk bij Rijssel, ook bij Aken en Düsseldorf.

(exiguiis VVeise, nee Schneid.) (Wasastjcrnac Gylh.)

40 Voorhoofd van achteren zonder gele vlekjes i) - 41

Voorhoofd van achteren met twee gele vlekjes. Zwart, sprietwortel en pooten geheel roodachtig-
gcel. Deze soort, waarvan de grootste exemplaren ongeveer zoo groot zijn als de kleine

mannetjes van flavipcs, is naar voren meer versmald en heeft de grootste breedte achter

bet midden der dekscliilden. Kop, behalve de twee voorhoofdsvlekken, nog bovendien vóór
de Sjirieten, benevens ccii daarmede samenhangende zoom, welke tot in de tiitrandiiig der
oogen reikt, geelachtig. Dekscliilden vooral hij het J van af de basis geleidelijk naar achteren
verbreed, met van voren vrij krachtige siippelrijen, welke bij het $ achter het midden
meestal zeer lijn zijn, bij het S bijna verdwijnen. Prostcrnum tusschen de coxae breed, aan de
zijden met eene liooge raiidlijn, zoodat het midden verdiept is; met gewoon afgcronden

,

vlakken voorrand en aan weerszijden S|iits uitgetrokken achterrand. Bij het g zijn de voor-
hoofdsvlekken grooter en veelal lichter gekleurd, ook is de gele zoom in de uitranding der
oogen grooter en het laatste steriiiet vlak gewelfd. Bij lioogc uitzondering zijn Je voorhoofds-
vlekken onduidelijk of ontbreken geheel (bij Monster en in de omstreken van Maastricht). Lengte
25

—

},\ mm. Gemeen op wilgen en berl;eii, iii bosschcn. (geminus Gylh.) 25. ocellatus Drap.

41 Pooten licht roodgeel, de achterdijen op de bovenzijde niet of slechts iets gebruind. Prosteriiuui

ttisschen de coxae naar aciiteren verbreed, met cene zwakke, lijne middcnkiel; de voor-
rand stomphoekig naar onderen uitstekend, de achterrand nagenoeg recht afgeknoi. Deze
soort, welke grooter is dan labiatus, is veel glanziger, veel meer gestrekt en beeft meer
parallele zijden dan ocellatus; ook trekt de kleur der bovenzijde iets in het blaiiwzwart.
Kop in beide seksen slechts vóór de sprieten roodgeel, bij het $ achter den clype is in de
bovenhelft zwartbruiii. llalssehild spiegelglad en onliestippeld. Schildje scherp toegespitst.

Dekscbilden met kracliti-c stippelrijen, waarvan de binnenste achter het midden zeer lijn

en onduidelijk zijn. Lengte 3 mm. Op eiken cii berken. Niet inlandscb. In Duitschland.

(labiatus F.) (querceti SulTr.)

Pooten roodgeelachtig, de voorilijen met zwarte ruglijn, de middeldijen op de bovenzijde ge-

bruind en de achterdijen gelieel of nagenoeg geheel zwartbruin; soms zijn alle pooten nagenoeg

1) Eieiiijilaren \an OLCllalus mul f^rlu-c! zwart vüoiliouM iijii itloinjifr dan querceti en labialus.
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gcliecl zwart:iclitii> (ah. c. i:\ilis Stcpli.). Priisttnuiin tiissclicn ile coxac zeer breed; met ceiic

sterke, liooge, dnkvorniige langskiel, welke aan ilcii voorraiul als een .s|iitsc hoek naar
onderen uitsteekt; de aeluerrand is iets ingesneden. Uczc soort is litngwer|iiger en veel
kleiner dan uccllatiis, zwart, liij liet ^ is het voorste gedeelte van den kop geheel geel,
bij het 5, behalve de pekzwartc clypeiis, geelbruin. Halsschild nauwelijks zichtbaar be-

stippcld. Scbildje met afgeriniden top. Dekschilden met kraiiitige stippclrijen , van welke de
binnenste aan liet uiteinde nagenoeg verdwijnen, l'.ij ab. e. ^ iltgra://mus StilVr. gaat van uit

het voorste gclc gedeelte van den kop een s.nalle gele zoom tot in de niiranding der oogen

;

bij ab. c. (J ocularis lleyd. bevindt zich slechts eene kleine gele stip in de iiitranding der
oogen. Lengte 2—2^ mm. Gemeen op wilgen en berken. De ab. c. dtgrammtis en ocularis
zeer zeldzaam 26. lablatus L.

10 Paclijbraehys Redtenbacher.

Sprieten draadvormig ; oogen groot ^ niervormig , de bovenste lob iets breeder en
langer dan de onderste. Halsschild sterk verbreed; de voorrand nagenoeg recht , de
achterrand iets tegen het schildje uitgezakt, de zijranden sterk naar onderen gericht
en met een kantigen zoom ; de basis met een scherpen randzoom en onmiddellijk daarvoor
?net eene rij uiterst dicht staattde stippels. Schildje in twee deelen gedeeld ; het voorste

vierhoekig , naar achteren iets versmald, opivaarts gericht en recht afgeknot ; het
achterste driehoekig en uitgehold. Dekschilden cylindervormig , aan het uiteinde gemeen-
schappelijk afgerond-afgeknot ; slechts zwak gnvelfd , aan de basis en om het schildje

sterk opgericht ; meestal met onregelmatige stippelrijen of hier en daar , vooral van
voren, verward bestippeld. Onderzijde fjn witachtig behaard. Poolen matig lang, de
voordijen veel breeder dan de oi'erigen en ongeveer driemaal zoo breed als de voor-
schenen. Voorco.xae door eene tamelijk breede , iets gegroefde voortzetting van het pro
sternum van elkaar gescheiden. Bij het steeds kleinere, slankere i is het eerste tarslid
der voor- en middelpooten verbreed en het laatste stemlet in de breedte ingedrukt, icelke

indruk meestal aan weerszijden bewimperd is. Bij het % het laatste sterniet met eene
zeer diepe uitholling. De soorten van dit genus zijn gewoonlijk zwart met geel gevlekt.
— Zij leven op wilgen , hazelaars en enkele andere struiken en heesters — De larve
van P. h ieroglyp hicus is door Rosenhauer beschreven.

Van de ± 40 Europeesche soorten komen i /// Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

Episternen van den mcsothorax witachtig ot' roodgeel. De weinig bnltige, gewoonlijk meer ol'

minder samenhangende, gele vlekken op de dekschilden zijn (vooral de buitenste) duidelijk
bestippeld. üivenzijde geel, de voorraml van den clypciis, eene stip aan weerszijden boven
den sprietworicl , de middengroet" van liet voorhoofd en de schedel zwart; soms is de kop
grootendeels of geheel zwart. Halsschild niet 5 zwarte vlekken, die tot eene M-vormigc
liguiir ineenvloeien ; soms is het halsschild bijna geheel zwart. Dekschilden elk met 5,
meer of minder samenhangende, zwarte vlekken, welke soms gescheiden blijven en van welke
de eene of de andere kan ontbreken (ab. c. icteruus VVeise); ook kunnen de vlekken nage-
noeg geheel ineenvloeien, waardoor de dekschilden bijna geheel zwart zijn (ab. c. 'tristis Laicli.,

liislrio F.). Pooten roodgeelachtig, de voordijeii met donkere niglijn; iniddel- en acliterdijen

naar het uiteinde zwartachtig en witgeel gevlekt; tarsen en veelal ook de iniddel- en achter-
schenen op de onderhcift gebruind. Pygidiii-n met twee gele vlekken, welke soms zeer klein
zijn en ook geheel kunnen ontbreken. Lengte ;,\—4 mm. Op wilgen. In aantal bij Maastricht,

Juli; ook enkele malen in de dninstrcek (Wassenaar en Zandpoort; juni. Juli) aannctrofleii.

I. hieroglyphtcus Laicli.

Episternen van den mesothorax zwart. De over het algemeen kleinere, maar meer bultige en
doorgaans gescheiden gele vlekken op de deks-jliilden zijn in 't geheel niet of nagenoeg niet
bestippeld. Ook zijn de dekschilden meer verward bestippcKI dan hij h ie r o gly |) h i c ns.
Pooten roodgeelachtig, de voordijen met donkere ruglijn; liij de middel- en acliterdijen of
alleen bij deze laatsten is de zwarte vlek breeder en omsfuit gewoonlijk eene witachtige
topvlck; ook is het uiteinde der aclitersclieuen en der afzonderlijke tarslecdjes veelal gebruind.
Het pygidium is geheel zwart. Halsschild gewoonlijk dichter bestippeld dan bij de vorige
soort; aan den voor- en zijrand geel gezoomd, van voren met ccnc korte gele middellijn
CU aan weerszijden met eene, met den voorrand samenhangende, gele vlek, bovendien met
twee gele vlekken voor de basis; zelden is het halsschild geel, met eene M-vormige zwarte
tiguur. Lengte 3—3e mm. Op hazelaars en op wilde rozen, ook op eiken. Niet inlandsch.
Deze soort, welke veela! met tesselatus Oliv. (histrio Oliv.) verward werd, werd in
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groot ;i:iiu;il gevonden in l'icigië bij Villcrs-le-Tcniplc , Mei; rn)l; l)ij Seliaerliceii. lii tle Rijn-

prov. bij Al;en, Crel'elil, ^ii^^eldllr^ en Ahrweiler, onj; bij Durcmmul.
(Iiistrio Recit.j Cpicus \Veise_)

III. Sub-Familie CHRVSOMELINAE.

VI. Tribus E u M o L P I N 1.

1 1. Ooiiiorphiis Gaitis.

(Lnniprosonia Lac. (pars) nee Kirby)

Liihaaiii ri-'or/ni;^' , sterk f^cd'clfd ; Jialsscliild en deksehildeit in eenc ice/T/'n,!^ ;^e-

Icgen. Kop klein , in het tialssclüld teruggetrolilien , met vertil;aal staand voorhoofd ; de

mond grootendcels door het hoog gewet/de , uitstekende prosternum bedekt. Sprieten den

achterrand van liet halsschild bereikend. Oogen groot , grof gefaeetteerd. Halssehild

dubbel zoo breed als lang, naar voren sterk versmald, aan de basis nagenoeg zoo breed

als de dekschilden en. daartegen vast aangesloten , met rechte achterhoeken. Schildje zeer

klein. Dekschilden aan de schouders iets verbreed , naar achteren geleidelijk versmald
en aan het uiteinde te zamen afgerond, het achterlijf geheel bedekkend; de epipleuren

van voren breed , op de hoogte van het eerste sterniet plotseling versmald , met twee

groote groeven tot opneming der knieën Het metasternum reikt over het mesosternum
tot aan het prosternum en is aan iveerszijden tot opneming der achterdijen uitgehold

;

deze uitholling zet zich van buiten naar binnen in schuine richting voort op het eerste

sterniet , 7vaar de aehterscliencn en achtertarscn worden ingelegd. Laatste sterniet aan
weerzijden op den bovenrand met eenc rij , zeer dicht aaneenstaande , streepjes. Poolen
kort: de dijen matig dik, niet eenc groef 7'oor de schenen; deze met ecne uitranding

7'oor de ti/rscn. Klauivlid zeer klein , bij onze inheemsche soort met gewone klauwen.

De soorten van dit genus lierimieren in habitus veel aan de Bvrrh/dae {Simplo-
caria) en mik <uin de Phalacridae; wanneer zij gestoord worden , trekken zij de

poolen in , laten zich vallen en houden zich als dood.

De eenige Europcesche soort komt ook in Nederland voor.

Bronzig-zwarc, stcrl; glanzig, op de bovenzijde onUeliaard. Sprieten zwart, liet ;e lid licht-

rood; liet 7c tot iie lid stcrl; verbreed. Halsschild lijn bestipjield. Dekschilden met matig

fijne stippelrijcn en brcede tiisschcnrtnrrten, welke spaarzaam lijn bestippeld en de stippels

soms in onregelmatige langsrijen gerangschikt zijn. De grootere exemplaren (vermoedelijk
het 5) zijn in 'c oog vallend krachtiger bcstippeld en hebben gewoonlijk een groefje nabij

den achterrand van het laatste sterniet. Lengte 2}—.; mm. Tnsschcn gras en op struiken,
volgens Kedel <\\i klimop. Meermalen in de omstreken van Maastricht, Jnni tot Aiig.; ocjI;

eenmaal bij Zeist i. concolor .St.

Pachnephorus Redt.

Lichaam langwer/>ig
,
gewoonlijk bronskleurig ; op de bovenzijde verspreid of dichter,

witachtig besehubd. Kop tot aan de oogen in het halsschild teruggetrokken. Sprieten
ongeveer half zoo lang als het halsschild, de laatste 5 leedjes aanmerkelijk verbreed.

Halssehild even lang als breed ; met nagenoeg rechte, duidelijk gerande, zijden. .Schildje

klem , la?igwerpig. Dekschilden ei'i'orinig of elliptisch , duidelijk breeder dan het hals-

schild , aan het uiteinde te zamen afgerond; met stippelrijen of stippellijnen , bij de in

ons gebied voorkomende soorten met ver^ward bestippelde tusschenruimten ; epipleuren

niet gegroefd. Prosternmn tussehen de voorco.xae met sprictgroeven. Alesosternum duidelijk

zichtbaar. Achterlijf met 5 sternHen. Het korfje der jniddelschenen 7<ormt , nabij het

uiteinde aan den buitenrand , een tandvorinig uitsteeksel. Tarscn tamelijk breed Klamven
gewoon of iets aan de basis getand.

De soorten van dit genus leren op zonnige plaatsen , langs oevers , op het zand en

tussehen planten.

l 'an de 1 1 Europeesclie soorten komen 2 /// het aangrenzend gebied i'oor.
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ISovcii- en onderzijde met niet diclu staande, sni;ille, liniiiigrauwc, hier en daar niet meer
opeengeliooptc breedcre, witte, dnidelijl; gespleten scluibjes bezet ; de bovenzijde broiisklcDrig,

zeldzamer nietaalaehtig-groen cl' l;operlcleiiri!,', tamelijk glanzig. De pleurae van den nieta-

tliorax en de zijden van liet aeiiterlijt' dielit wit bescluibd. Zelden zijn alle scluibjes der

dekschilden witaclitig. Ilal.ssehild dieht bestippeld. Dekscliilden duidelijk breeder dan liet

lialsscliild , met uitpuilende sclioiiderbnilen en vrij kraclitige stippclrijcii ; de tusselieiiniiinten

diclu en lijn, onregelmatig bestippeld. Lengte 2j— 3:| mm. Tiisschen graswortels, langs zaïidige

oevers; April—Sept. Niet inlaiidsch. In België bij Ihiij, Strc'e, StocUel en Izel. Ook bij

Diisscldorf en Klbcrlcld (arenarins Panz.) (iiilosiis Rossi)

Bovenzijde bij gave exemplaren zoo dielit met witaclitige en bniiiic scluibjes, eenigsziiis vlekkig,

bezet, dat de donkere brons-Uoperkleiir of groenaclitigc klem en bestippcling weinig duidelijk

in 't oog vallen; de onderzijde dicht witachtig bescluibd. Deze soort is meer gestrekt dan

piiosus, liet lialsscliild in 't oog vallend langer. Dekschilden met verdiepte stippclrijcn, de

afgekorte stipjiclrij aan den naatt is langer dan bij de vorige soort. De scluibjes zijn breeder,

eenigsziiis ovaal en veel minder diep gespleten. Lengte 2|

—

zi nini. Eveneens tusschen

grasworiels, langs zaïidigc oevers. Niet inlandsch. Wellicht ook in het omliggend gebied.

Belgis:he exemplaren uit de coll. ll'esmacl die ik zag waren pilosiis. (tessclatiis Diil'is.)

12. Adoxus Kirby.

(Bromiiis Redcb. , Enmolpiis Redtb.)

Lichaam fijn behaard Kop in het halsschild tcni,i^,i^cirokken , met vertikaal staand
voorhoofd. Sprieten lan,i^er dan liet halve lichaam; de laatste 6 leedjes Jijn en dicht,

neerlissend behaard en iets verbreed , het eindlid met duidelijk af,i;csnoerd uiteinde

,

waardoor als het ware een \2e lid aanwezi,i; is. Oogen ovaal , uitpuilend. Kaaktasters

met eivormig eindlid. Halsschild eenigszins kogelvormi^ gewelfd , duidelijk breeder dan
lang, met ongerande zijden. Schildje duidelijk, langwerpig, aan het uiteinde spits. Dek-
schilden bijna dubbel zoo breed als het halsschild en slechts weinig langer dan te zanten

breed, het pygidium onbedekt latend ; met sterk icitpuilende schouders ; vei'ivard bestippeld

,

met de aanduiding '<an brcede strepen , loaarin grootere stippels staan ; cpiplcuren tot

aan het uiteinde smal. Voorcoxac even ver van elkaar afstaande als de middelco.xae.

Dijen iets verdikt. Het korfje der middelschencn staat aan het uiteinde. Klauwen nabij

den wortel gespleten , het binnenste gedeelte minder spits en korter dan het buitenste.

De eenige Europcesche soort , welke ook in Nederland voorkomt , leeft in vochtige

bosschen op Epilobium angustifolium, doch het ras vitis E. in zuidelijker

streken op den wijnstok, 7vaar zij de bladen afknaagt en doorvreet en soms schade-

lijk is door het afvreten der jonge scheuten. Over de larve van dezen vorm , welke
schadelijk is aan de iciortels van den wijnstok

,
geven Hoi'vath en Lichtenstein uitvoe-

rige berichten ; ook werd de ontwikkeling en levenswijze beschreven door Vah'ry Mayet
en Edm. .indré.

Lichaam geheel zwart, weinig glanzig, kort en lijn witachtig behaard. De eerste 4 sprietleedjes

rood. Het ras vitis F. heeft roodbruine dekschilden, roodachtige schenen; cciie dichtere,

langere, geelachtige beharing en meestal lijner bestippelde dekschilden. Tusschen het geheel

zwarte type en het ras vitis staat de ab. c. *cpHjhii Weise (op Epilobium), welke als

yilis gekleurd is en even als deze met zeer lijnc bestippeling, doch niet witaclitige beha-

ring. Ook zijn zwarte exemplaren met roodachtige schenen en gele beharing bekend fab. c.

••//Vi.td'/ Ilcyd., op E|)ilobinm). Lengte 5 — 55 mm. Zij knaagt aan de bladen van Epi-
lobium. Over het algemeen weinig in Nederland aangetroffen; Assen, Naarden, Brummen ,

Arnhem, Utrecht, Zeist, Breda en Heerlen (Limburg); Mei—juli. De ab. c. ^/k'/o/-;/ in België

bij Ilockai. Ook zou het ras vitis door Wcsmacl in België aangetrollen ziju. Volgens
sommige schrijvers zonden alle exemplaren wijfjes zijn, terwijl het ^ niet te vinden is.

1. obscurus L.

VIL Tribus C n 11 y s o m e L 1 n- i.

13. Tiniarclia Stephens.

Lichaam hoog gewelfd, hard ; ongevleugeld. Sprieten dik , draad- of snoervormig.
Bovenlip diep uitgcrand. Voorkaken tamelijk klein , kort en breed , naar het uiteinde
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bijna niet versmald en aldaar met 2 of 3 zeer korte, brcedc, stompe tanden. Kaaktaster-

eindlid breed a/geknot. Kin .i^root , verbreed, van voren uitgerand. Oogen smal, weinig

gewelfd, met de langsdoorsnede vertikaal geplaatst , aan den binnenrand iets uitgebogen.

Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang of nog breeder , de grootste breedte

meestal vóór het midden , zeldzamer in het midden ; aan den voorrand vrij diep uitge-

sneden , aan den achterrand recht afgeknot of voor het schildje bijna onmerkbaar uit-

gerand ; aan alle zijden of gedeeltelijk , soms alleen aan de basis gerand. Schildje klein,

driehoekig. Dekschilden kogclvormig of kogclvormig-eirond , in den regel breeder dan het

halsschild, aan den naad al of niet verkleefd ; langs den zijrand met eene stompere of
scherpere , kielvormigc lijn ; met breede , zeer sterk naar boven , en weinig naar onderen

gerichte epipleuren. Pvgidium niet volkomen bedekt; met eene diepe, breede middengroef,

waardoor het zich , niet door de iets tandvormig uitstekende naadhocken der dekschilden

,

welke daarin rusten, gehinderd, vrij bewegen kan. Prosternum van achteren recht af-

geknot , niet voorbij de voorco.xae uitstekende. Gewrichtsholten der voorcoxae door de epi-

meren van den prothora.x gesloten, de voorco.xae daardoor niet tegen het mesosternum

aanliggend. Metasfernum zeer kort. De achter- en de voorco.xae staan even dicht nabij de

middelco.xae Pooten lang, alle dijen de zijden van het breede lichaam overschrijdend.

Tarsen (Pig. loS //) breed, met dikke viltzool ; het eerste of t'weede lid breeder dan hel

derde, het eerste aan de achterpooten het langst; het klamvlid krachtig, aan de onder-

zijde dicht behaard , met twee gnüone , iets gekromde klauwen. Bij het S zijn de eerste

drie tarsleedjes , vooral aan de voorpooten , sterk verbreed en tot eene eivormige of breed-

elliptische schijf dicht aaneengevoegd. Bij het grootere, op de bovenzijde minder glanzige,

% zijn de tarsen aanmerkelijk smaller en vertoonen op de onderzijde veelal eene gladde,

doorloopcnde middellijn , 'waardoor de viltzool middendoor gedeeld is, afzijn de tarsleedjes

slechts gedeeltelijk over het midden kaal; bij T metallica heeft de viltzool in beide

seksen geene gladde middellijn. De meeste soorten zijn zwart of blauw- of violetachtig

,

zeldzamer groen of bronskleurig. Verstoord ontlasten zij uit den mond een grooten druppel

van eene roode vloeistof en bloeden uit de kuiegeivrichten. De soorten leven op den grond,

tusschen gras en aan lage planten , vooral aan Gal ium-soorten. Overdag zitten zij meestal

onder mos en steencn verscholen , doch vindt men ze ook niet zelden op wegen rond-

kruipend. — De larven zijn metallisch gekleurd en bezitten eene tamelijk vaste boven-

zijde e?! eene weekere onderzijde.

De larve 7<an T. tenebricosa is door Westwood , de geheele metainorphosc en

de levensivijzc zijn door Buddeherg ; de larve van co r ia r ia is door Rosenhauer en

Buddeberg beschreven , welke laatste ook de pop en de levensjvijzc beschreef ; de larve van

metallica is door Rosenhauer en Weise beschreven.

Van de ±70 Europcesche soorten, welke grootendeels in het Zuiden van Europa,
'vooral in Spanje voorkomen , komen 2 in Nederland en i in het aangrenzendgebied voor.

I Halsschild langs ile zijden van ecnu duidelijke; randlijn voorzien. Sprieten en pooten geheel

zvvarcbhuiw of violci 2

llalsschiUl zonder randlijn langs de /.ijden. Liehaani breed-eivorniig , bruin met sterken brons-

glans; zelden de dekschilden niet grocnaehtigen wccrsehijn. De ab. c. .t/i/(^«(j'(vw Matzek violet-

glnnzig, Diiuitgeklenrde exemplaren meer liclitroodaLiiiig. Sprieten en pooten bronzig zwart-

brnin of rootïbiiiin. Kop en halsscliild lijn, gcwo(nilijk niet dicht, bestippeld. Halsschild

nagenoeg in 't midden het breedst, naar achteren weinig meer dan naar voren versmald.

Dekschilden aan den naad niet verkleefd; bij het $ kogclvormig, bij het J brecd-eivormig;

langs den zijrand verdiept, deze vooral achter het midden stompkantig verdikt; matig dichr,

meer of minder sterk bestippeld. Klaiiwlid aan de onderzijde met enkele lijne haren bezet

(Mc tallo ti m are h a Motsch.). Hij hel $ zijn de eerste 3 tarsleedjes iets breeder dan bij

bet S, de viltzoom in beide seksen zonder gladde middcllijn. Lengte fi— 10 mm. In bcrg-

strcken, onder steencn en tnsschen Vaccininm myrtilliis; ook door beken naar lagere

streken medegcvocrd en in het voorjaar onder mos en in aanspoelscl. Niet inlandsch. In België

bij Verviers, 1'lenrus en ilcriogenwald. Ook in de llijnprov. bij Aken en Diisseldorf en in

VVestfalen (metallica Laich.)

1 Halsschild vóór het midden het breedst, naar achteren sterk versmald en eenigszins hartvormig,

dubbel zoo breed als lang, de zijden van achteren sterk ingesnoerd. liovenzijde zwart,

gewoonlijk met blauw- of purpcrachtigen , zeldzamer met groen- of bronsachtigen weer-
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scliijn; liet J weinig glanzig, liet J duf. Oiulcrzijdc bhuiw of viiilct, glanzig. Sprieten zeer

dik. Hal.sschild dicht cii lijn, de vcrkiccidc dekscliildcn minder diclit bestippeld. De
stippels der dekscliilden zijn vooral hij liet ^, veelal neisgewijze door lijne streepjes ver-

bonden en zijn de tiissclienriiiniteii nog iets lijncr bestippeld. Het klaiiwlid op de onderzijde

met eenigsziiis liggende, stijve, zwarte borstelbaren bezet. I'ygidinm aan liet niceindc niet

duidelijk gerand (^Timarcha i, sp.). Het vooral in de dekscliilden brecdere J is lijncr

bestippeld; ook is liicr de gele viltzool van liet ie tarslid nagenoeg over de gelieele lengte

ol' voor een groot deel van eene gladde niiddellijn voorzien; ook vertooncn de volgende

twee leedjes soms bet begin van eciie gladde iniddellijn (Fig. io8 10. Lengte i;, — 18 min.

Verbreid in de grei'sprovinciün, op Ga 1 i u m-soorten; gemeen in Znid-Liiiibiirg.

I. lenebricosa F.

Halsscliild in bet midden liet breedst; naar voren weinig meer dan naar achteren, slechts weinig

versmald; niet zwak al'gcronde zijden, ongeveer dnbbel zoo lang als breed. l5ovenzijdc

zwart, in den regel met violetten, blanw- olgroenachtigen, zeldzamer bronzigen (ab. c. acrtv;

Fairm.) weerschijn, weinig glanzig; de onderzijde en de pooten l'raai violet of groen. Ilals-

schild dicht en diep-, de verkleefde dekschilden iets meer verspreid, doch grover bestip-

peld en in de tnsscbenriiinuen lijiier bestippeld. De stippels der dekschilden hangen meestal

hier en daar rimpelig aaneen, bij ah. c. yiigosa Dfts. zijn de dekschilden zelfs dicht en

diep, darmachtig gerimpeld. Het klanwlid 0]i de onderzijde met meer schuin opgerichte,

stijve, zwarte borstelliarcn bezet. Pygidinm aan het uiteinde duidelijk gerand (Tiniar-
cliostoma Motscb). Deze soort is overigens zeer veranderlijk in vorm en kleur, het

halsscliild is dan eens even breed, dan eens in 'c oog vallend smaller dan de dekschilden.

De viltzool der tarseii van het J is van eene breede, gladde iniddellijn voorzien. Lengte

8 — 12 mm. Niet zeldzaam in de greiisprovinciën, op Galinni veruiii; ook eenmaal bij

den Haag (violaceonigra Weisc, goettingcnsis Bedel) 2. coriaria Laicli.

14. Chrysomela L.

Lichaam gnvelfd ; breed-eivormig, eivormig, soms eenigsziiis kogelvormig of meer
langwerpig mei nagenoeg parallele zijden; vrij hard; meestalgevleugeld , zeldzamer 7net

korte vleugelstompjes of geheel ongevleugeld f). Kop tot aan de oogen in het halsschild

teruggetrokken. Sprieten tamelijk slank , zelden nagenoeg draadvormig ; de laatste 6

leedjes geleidelijk iets verdikt en gecomprimeerd. Bovenlip vrij groot , afgeknot of uitge-

rand. Voorkaken kort, eenigszins hoekig geboge?i , naar het uiteinde ïveinig versmald en
aldaar toegespitst of in verscJieidene scherpe tandjes uitgetrokken Kaaktasters ^-ledig

,

het eindlid gewoonlijk meer of minder verdikt en afgeknot. Lipiasters t,- ledig. Kin i>rij

groot , breed. Oogen smal , meer dan dubbel zoo lang als breed , weinig geivelfd ; de

laugsdoorsnede nagenoeg in vertikale richting, Halsschild in den regel dubbel zoo breed

als Zang; nagenoeg zoo breed als, of slechts 7tieinig smaller don de basis der dekschilden :

van voren diep uitgerand , aan weerszijden va>i de basis geleidelijk uitgebogen ; hetzij

aan de basis, hetzij in het midden het breedst; met afgeronde of nagenoeg parallele

,

soms naar voren sterk co?ivergeerende zijden , welke over de geheele letigte of slechts

voor een deel bultig verdikt zij?i en van de schijf door een bestippelden langsindruk of
een scherp aangeduiden

,
plooivormigen indruk gescheiden zijn ; de voor- en zijrand

vertoont meestal eene scherpe randlijn, de basis is meestal ongerand en slechts bij uit-

zondering gerand. Schildje meer of minder duidelijk driehoekig. Dekschilden langer of
korter eirond of langwerpig , soms nagenoeg kogelvormig ; aan het uiteinde te zamen
meer of minder breed afgerond, de naadhoek vrij scherp, doch zonder kleinen tand
zooals bij Timarcha; zij zijn langs den naad stevig aaneengesloten , doordat de
onderste naadrand van het rechter dekschild in eene diepe randsleuf van het linker

dekschild ingrijpt, zeer zelden zijn zij verkleefd ; zij zijn hetzij geheel verward bestip-

peld of zij vertoonen veelmeer eene of meer regelmatige stippelrijen langs den zijrand

;

ook wel met de aanduiding van verscheidene onduidelijke stippelrijen,ofwel zijn <) regel-

matige stippelrijen en eene afgekorte aan het schildje voorhanden , 7C'elke even ver van
elkaar verwijderd of t'wee aan tivee bijeengeplaatst staan. De epipleuren, welke zich geheel
op de onderzijde bevinden, zijn aan de binnenzijde , naar het uiteinde, kort beicimperd.

11 Ujj \\r /.uiJ-KuroprfïtIiH C. a l r a H.Tr. SrliilB'.
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ProsteniiDii tiissclieii de coxae smal
^
,i;ewoonlijk met eenc hi/i,o-i\!;roef , aan Jiet uiteinde

Terbreed ; met iets afgeronden top, welke in eene verdieping van het mesosternicm

ingrijpt; de voorste gewrichtsholten van achteren open, tvaardoor de voorcoxae tegen

het 7nesosternnm aansluiten. ÈTetaster>ium meer of minder lang. De achtercoxae staan

verder van de >niddclcoxac -'erwijderd dan de voorcoxae. Eerste stemlet gewoonlijk zoo

lang als de volgende 3 te zamen. Poolen betrekkelijk kort , de dijen voor het uit-

einde iets verdikt Tarsen aan de onderzijde met eene dichte borstelige zool; het 2e lid

,

van de onderzijde bezien, veel kleiner en smaller dan het \e en jf. Klamoen gewoon
,

iets gekromd. De mannetjes zijn doorgaans kleiner en vooral smaller dan de wijfjes

;

de eerste 3 tarslcedjes zijn sterker verbreed, het eindlid der kaaktasters is eveneens

meer verbreed; de achterrand van het laatste, veelal iets ingedrukte, stemlet is hetzij recht

afgeknot of aan weerszijden iets uitgerand , hij het % afi^^crond. Ook zjn de wijfjes

soms iels minder glanzig dan de mannet/es.

De larven zijn langer of breeder eirond , met smallen kop en frothorax en sterk

verbreed achterlijf; op de bovenzijde gewelfd , kaal of slechts gedeeltelijk fijn behaard,

zeer verschillend gekleurd ; met 9 paar stigmata en ter 'weerszijden van den kop met

6 ocellen. Zij leven op verschillende planten, vooral op Labialen, Com postten,
Hyper icum, Linaria, P lan tago e. a en vreten grootc gaten in de bladen.

De kevers, veelal onder den naam 7>an „goudhaant/es" bekend, leven, voor zoover

zij gevleugeld zijn , op planten , of vindt men op wegen of tusschen gras kruipend; die

met rudimentaire vleugels of geheel zonder vleugels , welke kaatsten niet in ons gebied

voorkomen , doch alleen in hoogere bergstreken leven , treft men onder steenen aan
De larve en pop van C. b run sv ice n s i s zijn door Comelius , de larve van.

americana is door Chapuis ; de larve en pop van sa ngu i nole nt a en gram in i

s

zijn door Letzner ; de larve en pop van goettiugensis, haemoptera, limbata,
polita eii menthastri door Rosenhauer ; de larve van polita is nog door Osbome

,

die van menthastri nog door Kaltenbach ; de larve en pop van staphylea en

hvperici zijn door Rosenhauer en Biiddeberg , die van m a rg i n a l i s door Buddeberg

en de larve nog door Rey ; de larve en pop van ccrealis zijn door Rosenhauer en de

larve nog door Rey; de larve van analis is door Rosenhauer ; de levensgeschiedenis

van didymata, coerulans en fastuosa door Buddeberg en die van fastuosa
ook nog door Rosenhauer, de larve van coerulans door Chapuis & Candczc en

Hacker; de larve en pop van varians zijn door de Geer en Letzner , alsmede de

geheele levensgeschiedenis dezer soort is door Rupertsberger beschreven.

Van de ruim 100 Europeesche soorten komen 19 in Nederland en 6 in het aan-

grenzend gebied voor.

I Hnlsschilil langs de zijden, uvci' de gclieclc lengte, met eene bultig verheven strook, welke door

eenc die|i gegroeide lijn, die in den voorrand ovcrgnat, van de scliijt' scherp al'gesclieiden is;

volkomen onbcstippeld, zoowel aan de zijden als op het midden (Siib-gen. Hoplosoma
Motsch.)- I.iclu bronskleurig, bij ab. c. 'laminn F. zwartaclitig-metaalgroen, bij ab. c. *laevicollis

Oliv. zijn kop en hnisschild zwartaclitig-metaalgroen en de dekscliilden groenaclitig-blanw,

helder blanw of violet. Sprieten zwartbruin, met lichtcren wortel. Halsschild spiegelglad.

Dckscliilden met y grove, wijd uiteen bestippelde, rijen, van welke alleen de buitenste twee

iets dichter bijeen staan. Het kleine, smallere <? liceFt matig verbreede tarsen. Lengte 6^—8 mm.
Op ,\ 11 th risc 11 s sylvestris. Zeer verbreid, docli over bet algemeen tamelijk zeldzaam.

In sommige jaren gemeen bij Rotterdam, Sept.

(anstriaca Oliv., ludgarcnsis Schrank) y. oricalcia Muller.

Halsschild langs de zijden, hetzij niet bidtig verbeven of met eene bidtig verheven strook,

welke aan de binnenzijde duidelijk bcstippcid is 2

2 Onderzijde van het lichaam, de sprieten en de pooten geheel roestklcurig. Halsschild met eene

scherp afgescheiden, bultig verheven strook. Kaaktaster-eindlid bijlvormig. De schijf van het

halsschild vrij dicht bestippeld (Sub-gen. Chrysolina Motsch.). Bovenzijde licht-roodbruin

of roestrood, meestal met geringen groen- of geelachtig metallischen weerschijn. Dckschilden

niet grof, verward of in onregelmatige dubbelrijen bestippeld, slechts de buitenste twee

rijen zijn nagenoeg regelmatig; de tiisschcnruinuen zijn lijner bestippeld. Hij het minder

afgeronde ^ zijn de tarsen, benevens het kaaktaster-eindlid iets breeder. Lengte 6-85 mm.
Op vele plaatsen niet zeldzaam ius-,chcn vochtig gras, vooral langs oevers; Maart —
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Oct. 's Winters in ;i:ins]ioclscl. lic hirvcii vociicn zicli, volgens LUiddeberg, metVcronica

bcccaluin!;:i, zeldzamer met Mcntlm aq u a ti ca lmi Lyco p n s e iir o paeii s.

2. staphylea I..

OmIcrzijJc van het licliaam zwart, lilaiiw, violet, groen, bronzig, geclUopcrklcnrig ollironzig-

pcUbrnin ."'
3 OcUscbildcn verward bestippeld, veelal met de llauwc aandiiittiiig van eeiiige stippelrijcn ,

ol

met meer of minder dnidelijke, twee aan twee geplaatste, stippelrijcn i) 4

DcUsebildcn met 9 regelmatige, nagenoeg op gelijken alVtand van elkaar staande, grove scinpel-

rijen; op de tussclienrnimtcn met enkele, verspreide, lijnc stipps^'tjes (Sub-gen. f a e n 1 os ti c ha

^iotschO. Zwart; het halsschild bronzig-zwart, met diepe zijgroeven. Deksehilden roestUlenrig,

de naad en de binnenste randlijn der epipleiircn zwartachtig. Ue eerste sprietleedjcs gedeeltelijk

roestklenri". liij het <? de tarsen en bet kaaktasier-eindlid iets verbreed. Lengte 45— ö mm.

In dro.rc zandstrekcn, aan den voet van lage planten. Niet inlandsch. In geheel Duitscliland.
'='

(1 nrida 1,.)

4 Deksehilden met eene volkomen onbestippelde, breedc, gladde randstrook
;
de zijranden en

de epiplenren rood of door verklenring, na tkn dood, geel (Sub-gen. S t ie h o p ie ra Motseh.> 5

Deksehilden tot aan den zijrand bestippeld; veelal onmiddclijk langs den zijrand slechts zeer

lijn of bij uitzondering in het geheel niet bestippeld 7

5 De roode zijband der deksehilden reikt aan de binnenzijde tot tnsscben de, op ongelijken af-

stand van elkaar staande, grove, zwarte stii)|)els der voorlaatste rij door en is daardoor met recht

en scherp begrensd, docli (vooral van terzijde gezien) duidelijk gekarteld: de laatste stip|ielrij

staat dicht nabij de voorlaatste en bestaat iiit stippels, welke ook soms zwart en door oppervlakkige

rimpels met de stipnels der voorlaatste rij verbonden zijn; bovendien is de breede ruimte

tus'.'chen de laatste stippcirij en den zijrand gewelfd. Lichaam breed en plomp, donker violet

of blauw, de deksehilden zelden zwart". De eerste twee sprietleetljes aan de onderzijde rood-

achtig. De bultig verheven strook langs de zijden van het halsschild is breed en op de

binuLMizijdc zeer grof bestippeld; de schijf is duidelijk en lijn, bij ab. s. iucidicnllis Kilst,

bijna onhestippeld en sterker glanzig. Deksehilden zeer grof, doch niet dicht bestippeUl, van

voren en langs de zijden staan de stippels meer in rijen en hangen hier en daar, vooral bij

het S, meer of minder tot dwarsrimpcis samen. Het ï is kleiner, met meer parallele zijden

en glanziger, met breedcre tarsen en bultig verdikt laatste sterniet. Lengte 8J— 11 mm.

In zandigc streken, waar zij overdag onder steencn en planien verborgen zit en eerst tegen

den avond op grassen en' andere planten te vinden is. Niet inlandsch. In geheel Middel-

Europa (gypsophilae Kiist)

De roode zijband der deksehilden is aan de binnenzijde scherp begrensd. Lichaam meer ovaal. 6

6 De roode zijband der deksehilden is scherp begrensd en reikt in den regel niet verder dan tot aan

de laatste" stippelrij; soms alleen van voren of ook van achteren, veel ininder over de

gehcele lengte tot .aan de voorlaatste stippelrij, zonder,z loals bij gy pso ph ilae, tusschen de

stippels der voorlaatste stippelrij door te gaan. De stippels der beide rijen zijn even grol.

Halsschild weinig glanzig, op de schijf duidelijk bestippeld. Deksehilden gewoonlijk zwart,

zelden met eenigen blauwaclitigen weerschijn; veel dicliier, doch even grof bestippeld als

bij gypsophilae. De zij groef aan weerszijden van liet halsschild is van aeliteren niet, zooals

bij gypsophilae, een'e gewone, diepe groef, doch is hier eene breedc, grof-rimpelig

bestippelde groef; deze grove bestippeling gaat op den eeiiigszins vlak gedrukten, bultigen rand-

zooin over. liij liet $ zijn de eerste 3 tarsleedjes verbreed. Lengte 7—9^01111. Op Li nar ia

vulgaris en tusschen gras op droge, vooral zandige plaatsen; voor- en najaar. Verbreid en

niet zeldzaam door het geheele land 5- sanguicolenta L.

De roode zijhand der deksehilden is door de voorlaatste stippelrij scherp begrensd; deze is

gewoonlijk" grover dan de buitenste stippelrij , welke op den zijband staat. De stippels van de

buitenste rij zijn kleiner en niet zoo diep ingestoken als bij gypsophilae en sanguino-

lenta en daardoor schijnt de zijband vlakker. Halsschild sterk glanzig, op de schijf zeer lijn

en veelal onduidelijk bestippeld; de breede, gewelfde, o|) de binnenhelft grof-, op de luiiten-

helft fijner, doch sterker dan de schijf, bestippelde randzoom is door een gladden, van aciitcren

diep gegroefden, in 't midden vlakken en daarvó(')r weder diepen indruk gescheiden. Dek-

sehilden vrij dicht, doch iets minder grof bcsti|ipeld dan bij de vorige soorten. Deze

soort is kleiner en slanker dan sa n gu i n o I e n t us, zwartachtig-violet, zeldzamer meer

Hier moei liijgi-vu.-E.i wordi-n C. nin.-ricniia I.. teiie in /.uij-huropa uj, Uosnia r in il » oll ii l n i, 1 1 > .•n I. j v ;i n d il I a

vera levi-n.li- soorl, wellie in IKKÜ s.iiadeiilli was in O lu 11 i d reihi-kassi.n ^an hel Kun^ /.o.ii. Dul. I.,iiuul«lia|) Ie

's GravellliaRe. Dro' soort olldersilii-idt ziili moial d.joidal de i i :ie stii]|»-lii|ei. oji de ileUsilulden iiili met de he en Je

vereeniKen. Ilüvenjijde slerli Rlan/.ig, melaiilkleinie, mei |,uqieiklenri)je laiiRslianden insselien ile \\\ laii Iwee pe|jlaalsle

^li|||,elllJ,n der detvliildeu S|irielrii, e|ii|,leuivii . grdeelle M.ii de lioisl en de |iuoten roudaelilii;. r.enfie .ij—S min.
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bliiuwiiclitig; de eersie twee sprietleedjes aan de oiuierzijilc rooil. Lengte (SJ— 8{ nini. In

zaïuiigc streken, (i|i Linaria viilgaris; over 't algemeen zeldzaam, alleen in de heide-

streken en in Liniluirg gevonden 6. marginalis Diifts,

7 Vleugels rudimentair, niet tot vliegen geschikt. De zijden van het halssehild slechts vlak voor

de hasis nagenoeg parallel ol' naiiwclijUs merkbaar versmald; van aK het eerste derde gedeelte

naar voren geleidelijk, in een sterken bocht, algerond-versmald. Deze soort onderscheidt zich
,

behalve door het niet ontwikkeld zijn der vlengels, door de breede, bidtige, in het midden
in 't oog vallend verbreede, zijstrook van het halssehild, welke zeer lijn bestippeld is. Lichaam
eirond, bij het J breeder en meer rondachtig; de bovenzijde tamelijk glanzig roodkoper-
kleniig-brnin of donker piirpcrklcnrig, zeldzamer glanzig zwartachtig, groen- oi' geelkoper-

kleurig; bij pas nitgekumcn exemplaren licht roodbrnin met metaalglans; de onderzijde

bronzig-pekbriiin. Sprieten, tasters en pooten licht geelbrtiin tot pekzwart, in welk laatste

geval de eerste sprietleedjes roodachtig zijn. Eindlid der kaaktastcrs, vooral bij het <?, breed.

Halssehild kort, over de schijF lijn en vrij di.ht bestippeld. Dekschildcn bij liet <? naar

achteren nauwelijks-, bij het J iets verbreed; matig ciicht en vrij sterk bestippeld; de

stippels op de voorheU't en langs den nndzooin tot eenige, meestal drie, parige rijen gerang-

schikt, van welke het buitenste paar nagenoeg regelmatig is; daar tnsschen soms drie Hauw
verhevene langslijnen; de tnsschenrnimten verspreid, lijn bestippeld. Soms is de bestip-

peling geheel verward, zonder eenige aanduiding van langsrijen. iüj het kleinere, smallere ,?

is het 5e sterniet iets bultig , bij het J vlak en aan weerszijden dwars ingedrukt. Lengte (5—8 mm.
In bergstreken onder mos en steenen. Niet inlandscli. In België bij Laverval (coll. i/t' yV/u//'rt)V.>),

ook in Westl'alen (crassimargo Dl'ts.) (p 11 r |) 11 rasc e n s Gcrn;.)

Vleugels volkomen Oiit\vikkeld - 8

8 Halssehild trapezoidaal, naar voren sterk versmald (Sub-gen. Colaphodes Motscli.) (fiili-

gi n osa en h ae mo p tcra) 9

Halssehild niet trapezoidaal; ineer breed vierhoekig, ol" van ai' de basis tot aan het midden
nagenoeg met parallele zijden, daarvóór iets afgerond versmald, of naar voren slechts zeer

weinig versmald 10

9 Bovenzijde overal zeer lijn, maar duidelijk gechagrineerd en daardoor dof glanzig. Halssehild

aan weerszijden, achter liet midden, met eene smalle, niet diepe langsgroef, welke de smalle,

vlak gewelfde randstrook begrenst; de schijf is verspreid en zeer lijn bestippeld, langs de

randstrook zeer grof bestippeld. Dekschilden grof en lijn dooreen bestippeld en bovendien

met de aanduiding van, twee aan twee staande, grovere sti|i])elrijen. Lichaam zwartblauwof
staalblauw, soms iets violetaclitig; de eerste sprietleedjes en de pooten fraai violet of eenigs-

zins koperrood. Bij het ^ zijn de voortarscn verbreed en is het laatste sterniet iets bultig

opgericht. Lengte "J - 9 mm. Op kalkgrond aan Galium erectuin, volgens Bcdfl op
Centaurca jacea. In ons gebied komt alleen de vorm galii Weise (de eigenlijke mol-

higbiis Siillr.^ i) voor. Niet zeldzaam in de omstreken van Maastricht, ook eenmaal bij

den Bosch aangetrolVen (niolluginis SiilTr.) 3. fuliginosa Oliv.

Bovenzijde niet gechagrineerd, sterk glanzig. Halssehild zonder langsgroef aan weerszijden van

de basis; vrij dicht en lijn bestippeld; met eenige grovere stip|iels aan weerszijden, welke

de nagenoeg niet afgescheiden randstrook aan de binnenzijde onduidelijk begrenzen. Dek-
schildcn grof bestippeld, de stippels tot, hier en daar meer regelmatige, dubbelrijen gerang-

schikt; daanusschen veelal met iets verheven tusschenniimteii. Glanzig zwartblanw, soms
met geringen groen- of violetachtigen weerschijn, zelden meer zwart. De eerste sprietleedjes

gedeeltelijk roodachtig. Bij het kleinere, iets smallere $ zijn de tarsen en bet kaaktaster-

eindlid slechts iets verbreed. Lengte 55— 8 mm. Overal gemeen, vooral onder steenen en

0|) Plantago; April—Sept (hottentotta F) 4. haemoplera L.

10 Dekschilden aan de basis en langs den zijrand breed rood gezoomd. Bovenzijde van het lichaam

uiterst lijn gechagrineerd en daardoor dof glanzig; zwart, iets blauw- of grocnachtig; de

onderzijde meer blauw- of violetaclitig. Het 2C sprietlid slechts iets korter dan het 3e. Hals-

sehild lijn en niet dicht bestippeld; de randstrook breed en dik, aan de binnenzijde door

cene breede, naar achteren sterk verdiepte, naar voren bestipjielde groef begrensd. I'ek-

schilden dicht en fijn bestippeld, met meer of minder duidelijke, onregelmatige, krachtiger

stippelrijeii. Het g is kleiner dan het J en heeft nagenoeg parallele zijden, ook is het

halssehild van voren iets breeder dan bij het J. Lei;gte 6.V—8| mm. Niet zeldzaam, vooral

op de duinen op Salix re pens en onder steenen 7. limbata I".

Dekschilden niet aan de basis, hoogstens alleen langs den zijrand rood gezomnd. Ilet 2e sprietlid

bijna de helft korter dan het 3e 11

11 Dekscliilden met twee aan twee staande sti|)pelrijen 2), welke dan eens duidelijker intkoinen,

1) hc hpisilic 1 II 1 i ;; i 11 o ^ ;| . welke iiji de liuveil/L|di' ;;elieel /.Wiiit ii, kuiiit in /.llid-Kuvupa vuur.

2) Vergehjli l.ieiliij V, lu^luosa lil. e 1,1,1,1 iiuriii ii.ilii
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dan eens wat meer in de overige bescipiieling vermengd staan; zij zijn alsdan liet dtiidelijUst

van terzijde gezien '^

Dekschildcn geheel verward bestippeld, veelal met den schijn van ecnige in rijen geplaatste

stippels, doch zonder twee aan twee staande stippelrijen ili

12 r.ovenlip van voren nagenoeg recht algeknot. Epipleuren en de zijden der dekschildcn in den

regel rood (Sub-gen. Clialcoidea Motsch.) '3

Bovenlip diep uitgerand oF eenigszins tweelohbig. Epipleuren en de zijden der dekschildcn

met het overige gedeelte eenkleurig. De dubhelrijen der dekschildcn zijn gewoonlijk zeer

duidelijk . . ? .° '5

13 De meer of minder ontwikkelde, grovere diibbcirijen der dekschildcn staan in de overige

dichte, vrij grove bestippcling vermengd en vallen daardoor minder duidelijk in 't oog.

Bovenzijde' zwart, met blauwviolet- ol" blauwgroenacluigcn weerschijn (ab. c. ccjenilescens

Snil'r.) 1), het $ tamelijk glanzig, liet grootere, naar achteren gewoonlijk duidelijk verbrcede ,

J dol'; onderzijde zwartblauw. De eerste twee sprictlecdjes aan de onderzijde en een, aan

de binnenzijde "niet scherp begrensde, zoom langs de zijden der dckscliildeu rood. Halsschild

van at" de "basis tot aan het midden nagenoeg met parallele zijden of slechts zeer weinig

versmald, daarvóór iets meer en afgerond versmald; de randstrook breed, doch slechts weinig

oewelfd, aan de binnenzijde door eene oppervlakkige, grof bestippelde langsgroef begrensd,

welke achter het midden in een diepen indruk overgaat; over de gchcele oppervlakte

overigens, behalve de uiterst lijnc chagrineering, vrij dicht, onregelmatig, lijn bcstippeld; bij

het S zijn de tusschenruimten der stippels en is eene middellijn een weinig verheven. Dek-

schilden eveneens zeer lijn gechagrincerd, bij het S veel duidelijker dan bij het $. Bij

sommige exemplaren is de roode randzoom der dekschildcn smal of ontbreekt geheel. Lengte

6—8 mm. In zandige streken 0|i Artemisia campcstris. Niet inlaudsch. In België bij

Maeseyck; in de Rijnprov. bij Diisseldorf, ook iu Westfalcn (carnifex F.)

De dubbelrijcn der dekschilden meer of minder duidelijk uitkomende, de bcsti|ipeling der

tusschenruimten zeer fijn. Epipleuren en zijden der dekschilden altijd roodgeel 14

14 De weinig verheven randzoom van het halsschild van achteren door een grof bestippelden,

vlakken' indnd;, van voren slechts door grove stippels begrensd. De sti|)pelrijcn der dek-

schilden duidelijk en twee aan twee geplaatst, hier en daar een weinig onregelmatig. Bovenzijde

bruinachtig-bronskleurig, ook wel »zwartaclitig, de dekschildcn veelal iets groenachtig-brons-

klenrig; bij het <? de dekschilden glanzig, bij het S meer dof zijdeglanzig. Kop en halsschild

soms iets "donkerder, iets of wat donkergroenachtig-bronsklenrig. Onderzijde en pooten

groenachtig-blauwzwart. Bij sommige mannetjes (aLi-e'. 'cincU-lla Gylh.) zijn de dekschilden

geheel roodbruin, al of liiet met bronzigen weerschijn. Lichaam tamelijk smal, minder ge-

welfd dan carnifex; het <? is slanker en heeft sterk verbrcede voortarsen en gewelfd

laatste sterniet. Bij versch uitgekomen exemplaren zijn kop, halsschild en onderzijde rood-

achtig-pekbrnin; de sprieten, dekschildcn en pooien nagenoeg geelbruin. Lengte 5.1-7 mm.

In droge zandstreken, vooral nabij rivieren, juni— Oct., aan den voet van .\chillea,

Artemisia enz. In Zeeland bij VVi'ssekerke , in'aantal bij St. Pieter nabij Maastricht; ook

eenmaal eenige exemplaren onder aanspoelsel langs het strand bij Scheveniugen. In de Rijn-

prov. hij Diisseldorf. De ab. c. cinctella bij Izel in Belgisch Luxemburg . . S. marginata L.

Halsschild zonder verheven randzoom en zonder indruk, slechts met eenige grove stippels

aan weerszijden op de plaats van den indruk; van voren diep uitgerand, op de voorhell't

in de bieedte neergedrukt, volkomen glad, op de acliterhelft uiterst lijn bcstippeld. De twee

aan twee geplaatste stippelrijen der dekschilden zijn tamelijk lijn en kinnen gewoonlijk

minder duidelijk tusschen de overige fijnere besti|ipcling uit. Bovenzijde zwart of bronzig-

zwart, doch veelmeer met donker violette, bhnwachtige of groenachtig-blaiiwe dekschilden

en bronzig-, violetachtig-, blauwachtig-zwart of grocnachtig-blauw halsschild (ab.c. Inmata

Herbsi)2). Bij het $ zijn de voortarsen iets verbreed en is het laatste sterniet iets bultig

opgericlu. Lengte 4- 6J mm. Op zandige plaatsen, langs oevers. Niet inlaudsch. In Oldenburg

op diluvialen zandgrond onder steenen; ook in Westfalcu .... (schach F.) (a na lis L.)

15 De stippels der dubbelrijcn staan ver van elkaar en zijn slechts weinig in getal (ongeveer

15 tot 20 in elke rij) '"

De stippels der dubbelrijcn staan dicht opeen en zijn in groot aantal voorhanden (meer dan

30 in elke rij) '7

16 Halsschild over de schijf nagenoeg glad, hier en daar bijna onmerkbaar lijn bcstippeld; de

1) Exemplaren mei eenipszius brunzig-zwai-le gruiidkleiir komen in Ousl-Euru|j:i vuur.

ï) Ouk /ijii in (lust- en /uiJ-F.nrupa fraai sru.-[[e .-n !;„udj;l;.ii/.iB.- .vein|,Lin-ii liek.-ntl (ah. i'. ,.iv/<;mi SnlVr.).

28
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raiulstrook is van voren vhk en gaat met een nauvvlijks merkbaren, tamelijk fijn bestippelden

indruk in de schijt" over; naar aciitercn daarentegen is zij meer gewelfd en door eene vrij

diepe langsgroel' begrensd. Dekschilden met g gepaard staande rijen van grove, ronde,

diepe sti|)pels, welke roodkiipcrkleurig omwald en op den bodem donker, veelal blauwachtig

zijn; de tusschenruinnen zijn zeer lijn hestippeld, de brcedere duidelijker dan de smallere,

en gewoonlijk zeer fijn rimpelig. Lichaam langwcr|ug, de bovenzijde bronskleurig, groen-

aclitig-bronskleurig of kn|icrkleurig-lirninaclitig; glanzig, veelal over de smallere tussclien-

ruimten iets roodkoperkleurig. Ook k(nnen ecnkleurig zwartblauwe ol' zwartviolette (ab. c.

ainbigiui Weise, bij St. Pieter) en geheel zwarte (^th.':. pririgna Weise, bij Breda) exem-

plaren voor. Onderzijde zwartblanw, borst en pooten soms groenachtig metallisch. Sprieten

pekzwart, de eerste leedjes aan de onderzijde roodbruinachtig. Het 5 is meer dol'zijdeglanzig.

Bij het (J zijn de tarsen mntig verbreed, het laatste sterniet is iets gewelfd en in 't midden

van den voor- en achterrand iets ingedrukt. De var. 'quadi-igemina Sulfr. (^gemella Rossi)

is gewoonlijk iets kleiner en smaller; het halsschild over de geheele oppervlakte fijn,

maar duidelijk hestippeld, de langsgroef nabij de achterhoeken brceder en dieper en naar

voren plotseling afgebroken, daarvóór met een hcstippelden, flauwen indruk; de kleur

der bovenzijde varieert van licht bronskleurig tot blauw, zwartblanw of violet (ab.c.

'hiitigcna VVeise). Lengte 5—6^ mm. In de heidestreken gemeen op Hypericum perfo-
ratum en q uad ran g u larc, Mei

—

Juli; zij overwintert. De var. quadrigemina , welke

meer in bergstreken voorkomt, zou bij Elberfeld en in Westfalen gevangen zijn.

(fucata F.) 10. hyperici Forst.

Halsschild over de geheele oppervlakte lijn bcstip|icld; de randsirook is weinig aangeduid, op

de biunenhcift dicht en vrij sterk hestippeld en van achteren door een ondiepeu, plooivor-

migen iudrid; begrensd. Dekschilden met y gepaard staande rijen van kleinere, eenkleurige

stippels. Lichaam 'tamelijk breed en meer gewelfd dan bij hyperici, op de bovenzijde licht

blauw, soms met geringen groen- of violetachtigen weerschijn, vooral op de pooten en op

de onderzijde. Bij het $ is het laatste sterniet iets gewelfd en voor den achterrand in de

breedte ingedrukt. Lengte (,— è\ mm. Op Hypericum perforatuni. Mei, Jiuii. Niet

inlandsch. In de Rijnpr(W. bij Elberfeld. Ik zag exemplaren uit Bertrich. (didyniata Scriba)

17 Bovenzijde duidelijk lederachtig gcchagrineerd, vooral bij het S, dat daardoor eenigszins dof

zijdeglanzig is; donker blauwachtig-violet of violet, zelden iets roodkoperkleurig-violet of iets

blauwgroen, donkergroen of bijna Zvvart. Sprieten geheel zwart. Halsschild in vorm iets ver-

anderlijk, met duidelijke randstrook, welke aan de binnenzijde van voren door een krachtig

bestippelden, vlakken indruk, van achteren door eene diepe langsgroef begrensd wordt; de

schijf dicht en fijn hestippeld. Dekschilden met y krachtige, twee aan twee staande, stippel-

rijen, wier stippels zeer dicht opeen staan; de breedere tusschenruiroten zijn iets grover en

dichter hestippeld dan de smallere. Bij het $ zijn de tarsen vrij sterk verbreed en is het laatste

sterniet diep ingedrukt. Lengte d—il mm. Op II y p e r i c u ni-soorten , vooral op kalkhodem.

In aantal in de omstreken van Maastricht aangctrolTen , Mei—Juli; ook bij Roosteren, Juli.

In België bij Heure, in de Rijnprov. hij Aken en Düsseldorf.

Clcpida Oliv.) ri. geminata Payk.

Bovenzijde sterk glanzig, niet lederachtig gcchagrineerd i); roodkoperkleurig met meer of minder

gccikoperkleurigen weerschijn, de kop en veelal ook het halsjchild en het schildje meer

groenachtig. Onderzijde en punten blauw- of groenachtig-zwart. De eerste sprietleedjcs rood-

geel. Halsschild met diudelijke randstrook, welke aan de binnenzijde van voren krachtig

hestippeld, van achteren door een kort, diep langsgroefje begrensd wordt; de schijf overal

fijn en vrij dicht hestippeld. Dekschilden dichter en dieper hestippeld dan het halsschild;

met y, twee aan twee staande, uit grovere stippels bestaande rijen, welke niet zoo duidelijk

te midden van de overige bestippeling uitkomen als bij de aanverwante soorten. Bij het iets

slankere $ zijn de tarsen matig verbreed. Lengte 5'. —61 mm. Op Hypericum hirsutum
en per fora tnm, vooral in het najaar. Bergen-op-ZoGm, Vogelenzang, Loenen, Roosteren,

Roermond, Kcrkrade en in groot aantal bij St. Pieter nabij ^Iaastricht.

(duplicata Zenker) 12. brunsvicensis Gravenh.

18 Tasters en tarsen roestrood; zelden de tarsen op de bovenzijde meer of minder violet.

Dekschilden aan het uiteinde nagenoeg zonder eenige aanduiding van een naadrand. Lichaam

breed en plomp, op de bovenzijde donker violet, zeldzamer bronzig-zvvart (jsh.c.Sturmii Westli.);

onderzijde en pooten fraai violet of blauw (Sub-gen. Colaphosoma Motscli.). Sprieten

bruin, met blauwachtigen weerschijn, de basis roestrood, soms de sprieten geheel roestrood.

Halsschild niet flauw afgeronde zijden, bij het J vóór het midden matig, bij het 3 sterk

afgerond-versmald , op de schijf dicht en fijn hestippeld; de randstrook onduidelijk aangeduid,

aan de binnenzijde op de achterhelft door een oppervlakkigen , doch dnidelijken langsindruk

begrensd, welke Imeer of minder dicht en sterk bestijipeld is. Dekschilden even dicht en

1) Dour dcii ]iu(.Toskoü[j beiieii
, is lioi; wfl ci'uitip i;friiiye ; diiifliui; v;iii fi-iit- InleracliUijc riiii|.t-liij;.' U- iH-spciireii.
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ongeveer even zoo sterk hestippekl als het lialsschilil, daartiissclicn met iets kniclitiaer stippels,

welke hier en daar zeer onduidelijke, onregelmatige rijen schijnen te vormen, lïij het J'

zijn de eerste 3 voortarscn-lecdjes sterk verhreed , het eerste lid der achtertarsen brccder

dan het 3e en het kaaktaster-eindlid verbreed. Lengte 6-9 mm. Op vele plaatsen met zeld-

zaam onder stecnen, op droge grasplaatseii , vooral in het voorjaar; volgens Hcilfl wellicht

op Glechoma hedcracea . \ (violacconigra de C, diversipcs Bedel) i. goettingensis f..

Tasters en tarsen zwartachtig of mctaalklcnrig. Dekschildcn aan het nitcinde met een dnidelijken

,, ,
10

naadrami ^

[o Lichaam 'cer kort eivormig, eenigszins kogelrond. Halsscliild niet aan de basis gerand. Dek-

schilden dicht bcstippeld.' Pootcn kort, de schenen op de bovenzijtlc uitgehold. Bovenzijde

lichter of donkerder bronzig-grocn , op de onderzijde meer ot' minder blauwachtig ot Iraai

koiierrood en hier en daar aan de randen iets groen- of geelkoperklciirig; de onderzijde

.rroenachti^ (ab. c. centatim llerbst), of het gelieele lichaam donkerblauw ol violet (ab. c.

Irntensis "Weise), donker zwartaclitig-groen of geheel zwart met geelbronzigen weersc-hijn

fab. c. *aellnops F.). Halsschild dicht en zeer lijn bestippeld, de randstrook onduidelijk

aangeduid en aan de binnenzijde door iets krachtiger stippels, welke aan de basis in een

opp'ervlakkigen indruk dichter" bijeen staan, bijna onmerkbaar begrensd. Het <? met een

meer of minder duidelijken indruk aan den acliterrand van het laatste sterniet. Lengte 4|—6 mm.

Gemeen op Iiy|)ericum perforatum en qu ad ra 11 gii 1 are. Mei—Sept. De ab.c. «(fïA/o/i.f

komt vooral in hooge bergstrcken voor. Volgens Riipertsberger legt het ? geen eieren,

dodi brengt levende jongen ter wereld; Hacker zag toch ook eens een J eieren leggen.

!3. varians Schall.

Lichaam eivormig of meer langwerpig-eivormig. Halsschild aan de basis lijn gerand, althans

voor het schildje. Pooten tamelijk lang ^°

20 Uiteinde van het klanwlid zonder uitstekende tandjes onder de klauwen 21

Uiteinde van het klauwlid, onder elke klauw, in een tandje uitgetrokken. Lichaam langwerpig-

eirond, gewelfd, sterk glanzig; goudgrocn of helder groen, met twee uitvloeiende vlekken

aan de basis van liet halsschild, welke veelal door een sniallen dwarshand langs den acliterrand

samenhangen, groen of blauw; de naad en ecu scherp begrensde langsband achter de sterk

uitpuilende schouderbuileii der dekschilden violet of fraai blauw, aan den rand in het groen

overgaande, of inet roodkopcrkleurigeii weerschijn, of wel gondgroen met licht groene

teekeiiing. liij ab. c. speciosa L. Qgaleopsidis Schrank) zijn kop en halsschild gondgroen

of vurig rood, het halsschild met of zonder uitvloeiende groene teekeuing; de dekschilden

vurig rood, de naad en een langsband levendig groen, met of zonder violette ot_ blauw-

achtige kern, aan den rand in eene geelkoperkicurige tint overgaande. Merkwaardig is bij

deze snort de neiging tot meiauisme i), met enkele overgangsvormen ;
vooreerst het meer en

meer donker bronskleurig worden der grondkleur en het daarbij gepaard gaancle geleidelijk

verdwijnen van den levendig gekleurden langsband op de dekscliildcn ; eindelijk is liet geheele

lichaam, behalve de snrictwortel, geheel koolzwart. Rij de beide in mijn bezit zijnde mannetjes

van de koolzwarte aberratie, welke ik melanaria noem, is de grondbestippeliiig van

halsschild en dekschilden uiterst lijn en vallen op deze laatsten een viertal dubbelrijen van

stippels in 't oog. De eerste sprietleedjes roodgeel, of de bovenzijde metallisch groen. Hals-

schild breed-vierhoekig, tot V('iór het midden met nagenoeg parallele zijden, daarop afgerond-

versmald; met weinig dichte bcstippeling, welke naar de randen grover wordt en aan weers-

zijden eene bijna niet aangeduide randstrook begrenst Dekschilden aan de basis iets breeder

dan het halsschild, met een groot aantal dicht opeen staande, hier en daar verwarde en

eenigszins onregelmatige stippelrijeu. Het J' is kleiner en slanker dan het J, in den regel

krachtiger en dichter bestippeld. Lengte 4S-öè mm. Het „G o u d h a a n t j e" ;
zeer gemeen op

Labiaten, vooral Galeopsis te trahit en ladanum en ook soms op Lam i um a Ib u m;

zij zou ook op Hieracium umbellatum en Echiuni vulgare voorkomen. Donkere

overgangsvormen ving ik bij den Haag. De ab. c. melanaria werd bij den Haag en Leiden

en een 'paar malen aan de Hillegersbefgsche plassen gevangen 19- fastuosa Scop.

21 Dekschilden metallisch groen, gccikoperkleurig of blauw, hetzij eenkleurig of niet anders

gekleurde langsbaudcn. Achterschenen op de bovenzijde gewelfd 22

Dekschilden roodbruin, veelal met geringen geel- of groenachtigcn weerschijn. Achterschenen

op de bovenzijde afgeplat of iets uitgehold. Halsschild fijn en niet dicht besti|ipeld, met

eene duidelijke, bultig verheven randstrook, welke van voren en van achteren door een

grof bestippelden indruk begrensd wordt. Lichaam eivormig, goudgroen; het halsschild, ten

minste over het midden, en veelal ook de kop met roodkoperkleiirigen weerschijn ;
het

sternum meer blauwachtig metaalgroen. De eerste sprietleedjes aan de onderzijde roodachtig.

1) Vreciml iii;ik Ih'I Iib'I''ii dal swii ivt licwn-ki-r^. <\yr Cli ry su iii . I iihi e, iiu.li Siijfr.

iliak'Mi vüti lift voorkuriiin van /.waiif r\ftiiiilav<Ti iJf/.iT suorl.
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Dekscliilden vrij diclit en krachtiger bestippeld dan liet halssu-liild, langs den naad en langs de
zijden ir.et de aanduiding van stippelrijen; bij enkele exemplaren zijn verscheidene stippelrijen
aangeduid. Bij het $ is het laatste sterniet iets gewell'd, hij het S aan weerszijden iets inge-
drukt. Lengte 6— 8| nini. Zeer gemeen op vochtige grasplaatsen en langs slooten, op ver-
schillende Labiaten, als: I, aniium, Gleclioma licderacea, Mentha en Lycopns
europaeus 14. polita L. i)

22 Halsschild niet eenc randstrook, welke van achteren door eene diepe langsgroef, van voren
door een grol' bestippelden , al of niet aangeduidcn , vlakken indruk begrensd wordt; vrij

dicht, grol' en fijn doorecu, bestippeld. De zijden van liet prosternum zijn gcchagrineerd en
dol' (Sub-gen. C h r y so in o r p h a Moisch.). Dekscliilden vrij dicht en krachtig bestippeld,
hier en daar met de aanduiding van scippelrijen. Lichaam langwerpig-ovaal, bij het g met
meer parallele, bij het $ met meer afgeronde zijden; op de onderzijde donker violet; op
de bovenzijde vurig meiallisch rood, met 3 langsbanden op het halsschild, ook de naad en

3 langsbanden op elk der dekscliilden violet; deze violette langsbanden gaan aan de randen
geleidelijk in het groenaclitigc en in het geelkopcrklcurige over. Bij liet $ zijn de eerste 3
tarsleedjes matig verbreed; het laatste sterniet is veel minder in de breedte gewelfd dan bij

het $, met een ineer of minder duidelijk middengroefje aan den voorrand. Lengte 6J—9' mm.
In zaudige, dorre streken; vooral op Sarothamnus vulgaris, ua hevigen regen. 'Volgens
Beiicl leelt zij wellicht op Thyinus serpyllum. Over 't algemeen zeldzaam; Brunimen,
Wagcniugen, Ziitpheu; niet zeldzaam in de omstreken van Maastricht . . 15. cerealis L. 2)

Halsschild zonder langsgroefjcs of indrukken, aan weerszijden slechts met eene grovere be-
stippeling, daardoor is geen randstrook aan weerszijden van liet halsschild duidelijk aange-
duid. De zijden van het prosteriiuin sterk glanzig (Sub-geu. Clirysomela i. sj).). Onder-
en bovenzijde met dezelfde kleur 23

23 De eerste sprietlecdjes op de boven- en ook op de onderzijde bijna geheel metaalkleurig,
hoogstens een weinig roodachtig aan het uiteinde. Halsschild iets neergedrukt, naar achteren
niet versmald of iets verbreed 24

De eerste twee of drie sprietlecdjes, ten minste op de onderzijde, duidelijk rood. Halsschild
geweltd, naar achteren iets versmald; weinig dicht, grof en fijn dooreen, bestippeld, de
bestippeling naar de zijden grover en dieper; de grenzen van eene randstrook slechts door
de opccnhoopiiig der grove stippels aangeduid. Dekscliilden diclit, krachtig en eenigszins
rimpelig bestippeld, met vele naaldkrasjes en enkele stippeltjes in de tnsschenruimten. Deze
soort gelijkt zeer op menthastri, doch is reeds dadelijk te onderscheiden door de
meerkleurighcid der dekscliilden. Goudgroen of eenigszins geeikoperkleurig, door de grovere
bestippeling minder sterk glanzig dan menthastri; het halsschild, de naad en een meer
of minder duidelijke veeg over het midden van elk der dekscliilden meer helder groen;
soms is de kleur meer donker groen, zonder merkbaren goudglans, maar op kop, halsschild,

alsmede de naad en het grootste gedeelte van het midden der dekscliilden blauw- of blauw-
violetachtig. De ab. c. 'fiilitida F. is goudkleurig-koperrood , meer of minder vurig rood; de
naad en een langsbaud op elk der dekschilden groen, soms met violeiachtige kern; hierbij

kan nog de middellijn en een verbreede zoom aan weerszijden van de basis van het hals-
schild blauwachtig zijn. Bij het J" heelt het laatste sterniet een middengroefje aan de basis.

Lengte 8— 10 mm. Óp Tanacetuin vulgare en langs slooten tusschen weilanden, op vele
plaatsen niet zeldzaam lö. graminis L.

24 Tarsen, naad der (ickscliilden en in den regel het geheele licliaam helder groen, goudkleiirig-
groen of met geringen roodkoperkleurigen weerschijn; zeer zelden bruinachtig-bronskleurig,
eenigszins roodkoperglanzig (ab. c. resplendens Siiffr.) 3). Deze soort is breeder en minder
gewelfd dan graininis, mar achteren gewoonlijk meer verbreed; het halsschild naar voren
meer versmald; dekscliilden op de achterlielft niet in eene regelmatige welving afvallend,
doch gewoonlijk eenigszins vlak gedrukt, nimmer over het midden met eeii langsbaud of
veeg, welke door eene andere kleur van de overige deelen afsteekt. Halsschild niet dicht,
doch in den regel vrij diep bestippeld; de stippels worden naar den zijrand grover, meer
groefachtig en staan dichter opeen. Dekschilden niet zeer krachtig bestippeld, vooral op de
binneuliclft is de bestippeling in cenige, weinig duidelijke langsrijen geschikt; de tusschen-
ruimten zijn uiterst fijn bestippeld en van fijne naaldkrasjes voorzien. Het kleine, minder
verbreede f heeft 0|i het laatste sterniet een middengroefje aan de basis. Lengte /i^ — loi mm.
Zeer gemeen 0|i Mentha aquatica en Inula d yse 11 te ri ca, langs beken in de omstreken
van Maastricht, vooral in Juli. Ook eenmaal bij A|ieldooru en Venlo. De ^h.c.respUnilens
bij Kerkrade, Sept. . . .'

"

I-». menthastri Siill'r.

1} Duor de buerenjeugd «Moertje» genoemd.

2) Van deze soort kuiiieii verselieidene variëteiten eii kleur-aberralies voor iii de jicriislrekfn v;iii (lo-st- en /uid-Kuropj
3) In Znidousl-tuiropa konjeii uuk Idauwe ut viulelte exemplaren ïour.
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Tarsen , naad der dckscliildeii en in den regel het lichaam gcliecl of grootendeels violetacluig-

l)lau\v; veelal met eenc groote , uitvloeiende vlek aan weerszijden op liet lialsscliiUI, eene

streep langs den naad en de Iniiteiiraiui der dckscliiKlen meer of minder duidelijk groenaelitig-

lilauw of groen; ook zijn exemplaren bekend, welke op de 'lovenzijde bijna geheel groen

zijn i). Halssuhild van af de achterhoeken naar voren geleidelijk versmald; over het midden

niet dicht en lijn, aan de randen dichter en sterker bestippeld; aan weerszijden op de plaats

van de begrenzing der hier niet aangeduide randstrook, zeer grof bestippeld. Dekschilden

ongeveer als bij menthastri bestippeld. Bij het g zijn de eerste 3 tarslcedjes en het

eindlid der tasters duidelijk breeder dan bij het J. Lengte 6\— 8i mm. Zeer gemeen op

Mentha aquatica, langs beken in de omstreken van Maastricht , vooral in Juli. Ook enkele

malen in Gelderland, bij Brummen , Nijkerk, Apeldoorn, VVageningen en Dricl.

(violacea Panz.) 18. coerulans Scriba.

15. Gouiocteua Redtenb.

(Phytodecta WciseJ

Liihaam kor/er of langer eirond , soms eenigszins cyli7idcr7'Ormig; gevleugeld-

Sprieten kort , vati af het Ge lid geleidelijk naar liet uiteinde verdikt en veelal iets

gecomprimeerd. Kop gebogen, tot aan de ovale oogen in het halsschild teruggetrokken.

Bovenlip kort en breed, diep uitgerand. Voorkaken groot en stomp, voor de basis met

een groefje tot het gedeeltelijk inleggen van het verbreede , iets samengedrukte en breed

afgeknotte eindlid der kaaktasters. Halsschild sterk verbreed , aan de basis zoo breed of
nagenoeg zoo breed als de dekschilden , van voren iets uitgerand. Dekschilden ?net

tamelijk parallele zijden of naar achteren iets verbreed , aan het uiteinde te zamen
afgerond ; de naadhoek scherp en 'oeelal in een kort tandje eindigend met duidelijke

stippelrijen en meer of minder breede tusschenruimten ; de epipleuren volkomen onbewim-

perd. Gcu<richtsholten der voorpooten van achteren open, de voorcoxae daardoor tegen

het mesosternum aanliggend De achtercoxae verder van de middelcoxae verwijderd dan de

voorcoxae. Poolen betrekkelijk kort ; het korfje aan het uiteinde der schenen , ten minste

bij de achterschenen , naar buiten in een groeten , driehoekigen tand verbreed. Klamven
aan de basis getand 2). De kleur van het lichaam is nimmer metallisch , doch rood,

geelrood of bruingeel, eenkleurig of zwart gevlekt, zelden geheel zivart. Het S is

kleiner en smaller dan het J , met meer parallele zijden ; breede tarsen , va?: welke het

ie lid in 't oogvallend verbreed is.

De soorten leven vooral op Salix en P opulus , enkelen op Sorbus aucuparia
of Sarotha?nnus vulgaris; de larven zitten aan de onderzijde der bladen, die zij

zeefachtig doorvreten.

De larve van G. rufipes is door Chapuis, de larve en pop van v im i na l is zijn

door Lctzncr en Cornelius; de larve van olivacea is door Chapuis en Lctzncr, alsook de

pop door Letzncr ; de larve van qu i nq uepunc tata door IVcise en vermoedelijk ook

door von Frauenfeld , alsmede nog de larve en de pop zijn vermoedelijk door Cornelius

beschreven.

Van de 12 Europeesche soorten komen 6 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 Stippclrijen der dekschilden lijn en regelmatig; de tusschenruinjtcn meer of minder dicht

bestippeld (Sub-gen. Gonioctena i. sp.). Voorschenen, evenals de middel- en achter-

schenen, met een grooten, driehoekigen tand nabij het uiteinde (Fig. 108 UI) 2

Stippelrijen der dekschilden grof, de middelsten naar het uiteinde verward ; de rnsschcnruimten

uiterst lijn en verspreid, nagenoeg niet bestippeld, of slechts met eene rij zeer ver uiteenstaande

stippels 5

2 Pooten zwart, behalve soms de voorschenen, zeldzamer de middel- of ook de achterschenen.

Sprieten naar het uiteinde zwart of gebruimd 3

Pooten geheel rood. Sprieten naar het uiteinde iets gebruind. Deze soort komt in grootte,

habittis en kleur niet de ab. c. r/ec^m/SHHCiafs van v im i n a I is overeen, doch onderscheidt zich

1) In den T.aucasus komen ook groulendcels guudfïruene exemplaren vuur.

2) Bij hel \n Zuid Europa verlegenwourdigde Sub-ge»us Acanlliüdun AVeise ziju de klauwen uugetand.
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nog iloor den roodgelen clypeus en de roodgele monddcelcn, belialvc liet niteinde der voorkaken.
Halsscliild aan de zijden minder sterk afgerond, niet spitsere voorlioeUen; altijd met twee
zwarte basaalvlekUen, welke, langs de basis, door ecu smallen, soms voor bet scbildje iets

onderbroken, zoom verbonden zijn; soms vergrooten zieb deze vlekken en zijn door een

breeden basaalzoom verbonden , welke in 't midden een korten tak naar voren uitzendt.

Dekscbilden aan den naadhock nimmer zwart; liet scbildje en op elk der dckscliilden 5 (2, i, 2)

vlekken zwart, veelal is de 4e en de 5e vlek kleiner, ol' verdwijnt de eene ol' de andere,

of bij ab. c. sexpuiictala F. beiden tegelijk. Lengte 6— 7 mm. Op jonge scbentcn van Poim-
lus tremnla en op wilgen, langs randen van bossebeii; Mei, Jnli. Meermalen in de om-
streken van Maastricbt en Kerkrade; ook bij Urunimen en Ruiirlo ... i. rufipes de Geer.

3 Het loc sprietlid breedcr dan lang, bet 3e slecbts iets langer dan liet 5e 4

liet loe sprietlid zoo lang als breed, bet 3e duidelijk langer dan liet 5e. Deze soort herinnert aan

viminalis, bet ^ echter is aanmerkelijk smaller en minder gewelfd. Kop zwart, het nit-

einde der bovenkaken gewoonlijk rood. Schenen meer uf minder licht gekicnrd, zeldzamer

zwartacbtig; bij ab. c. 'sutaiuis Wcstli. bijna altijd zwart, llalsscbild tweemaal zoo breed als lang,

bij bet S achter het midden, bij het g vóiir het midden het breedst; verspreid en naar de

zijden grof besti|ipeld; geheel zwart of met eene, naar voren verbrecde, breede roode zijvlek,

waarin zicb soms eene zwarte middenstip bevindt. Dekscbilden eenkleiirig rood ; niet tamelijk

lijne, naar de zijden iets krachtiger stippelrijen en veel lijner en minder dicht (soms onduidelijk)

bestippelde tiisscbenrniniten dan bij viminalis, welke bij het ^ hier en daar een weinig

rimpelig en matig glanzig, bij bet $ meer dicht gechagrineerd en matglanzig zijn; veelal

vertoonen zij elk i tot 5 zwarte vlekken, op welken laatsten vorm de vlekken soms zeer

groot zijn en gedeeltelijk of geheel ineenvloeien. Exemplaren met zwart halsschild en geheel

roode dekscbilden vormen ab. c. * Kriiatzü Westh. (in Westfalen), of met vrije of met
gedeeltelijk samenhangende, zwarte vlekken de ab. c. ' nigricollis Westh. (In België bij

Hermeton en .Stoimiont). Geheel zwarte exemplaren vormen ab. c. * saianas Westh. (in

Westfalen). Exemplaren met breed rood gerande zijden van bet halsschild en zwart gevlekte

dekscbilden vormen ab. c. dfcastigma Dfts. Bij bet J' is het laatste sterniet iets gewelfd en

iets uitgerand, bij bet J de acbterrand in het midden diep ingcdrnkt en tevens dnidelijk

uitgerand. Lengte 5J— 6., mm. In bergstreken op wilgen; vooral op Salix viminalis,
triand ra, fragilis en pnrpiirea. Eenmaal bij Biinde nabij Maastricht. In België bij

Hermeton. Ook bij Aken en Doriniund . (Linnacana Weise, nee Schrank). 3. triandrae Snfl'i.

4 Alle tiisscbenrnimten der dekscbilden overal dicbt bcstippcld, de naadhock een weinig zwart

iif bruin. Halsschild matig dicbt en lijn, langs de zijticn grof bestippeld; met vele uiterst

lijne, moeilijk zichtbare stippeltjes in de tusschenriiiniten. Bovenzijde, behalve de zwarte kop,

betzij cenkleurig rood (ab. c. *miiiiiia Weise), of bovendien bet scntelliim zwart (ab. c. * Grudlii

Heytl., fiilra c;r:idl), of met twee groote zwarte stippen aan den acbterrand van het bals-

schild, welke veelal tot eene basaalvlek ineenvloeien (ab. c. collitris Gradl), of deze reikt

tot aan den voortand; dekscbilden cenklenrig rood of elk met 2 tot 5 zwarte vlekken.

Door meerdere uitbreiding van de zwarte vlekken op het halsschild en de dekscbilden, krijgt

men ten slotte de geheel zwarte ab. c. caharata F. (bij Beeklunzen), bij welke nog maar
alleen de sprietwortcl en een zoom aan het laatste sterniet roodgeel blijven. Van de andere

kleur-aberraties zijn te vermelden: ab. c. * b'iculur Kr. met ecnkleiirig zwart halsschild en

roode dekscbilden; ab. c. basipinictala Panz. niet rood halsschild, waaro)i eene zwarte basaal-

vlek, benevens de dekscbilden elk met 3, of bij ab. c. 4-iinia/liifa Heyd. elk met 4 (i, 2,

3 en 5), of bij ab. c. ^-piinctata Heyd. eveneens met 4 (1, 2, 3, 4), of eindelijk bij

ab. c. \Q-pv.nctata L. elk met 5 zwarte vlekken. Bij nb, {:. Baaihii Panz. bet halsschild met
eene zwarte basaalvlek, welke zich soms tot aan den voorrand uitbreidt (als bij de typische

t r i a n d r a e) , de 5 zwarte vlekken op de dekscbilden hangen gedeeltelijk samen ; bij ab. c. ^ciiictti

Weise bet halsschild als bij liaiideri, de dekscbilden zwart, elk niet een randzuom welke op
de acbterbelft van den naad tot op de naadlijst zelf beperkt blijft, niod. Zeer zelden komen
exemplaren voor met geelroodc voor- of ook nog met gcelioode niiddelscbenen. Ook zouden
zich soms twee roodgele stijipen op het voorhoofd bevinden. Het J is naar achteren meestal

sterk verbreed, het ^ heeft meer parnllele zijilen. De voorbocken van het halsschild zijn

minder spits en aan den top breedcr afgerond dan bij rufipes. Lengte 5e—7 mm. Op
wilgen, vooral op Salix cinerea en anrita. Mei tot Juli. Verbreid in de diliiviale streken,

doch zelden in aantal; gemeen in de omureken van Maastricbt 2. viminalis L.

Alle tusschenruinuen der dekscbilden minder dicht bestippeld, de buitenste bij bet t? van voren

slechts met eene enkele stippelrij. Deze soort, welke in kleur herinnert aan de sb.c.bicolor

van viminalis, is veel kleiner, korter en minder gewelfd. Lichaam zwart, sterk

glanzig, met geheel roode of roodbruine dekscbilden. Sprieten, behalve de laatste 5 donkerder
leedjes, de schenen, de tarsen en een zoom aan het inteinde van bet laatste sterniet rood-

achtig-geelbrnin. Halsschild met weinig afgeronde zijden; op bet midden uiterst lijn en ver-

spreid, aan de zijden zeer grof bestippeld. Dekscbilden met vrij krachtige, regelmatige
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stippclrijen, de 5e nabij de basis sterl; verdiept, de grootc schoiiderbuil daardoor scberp

iMtpiiilend. Soms zijn de voorliocUen van het balsschild rood gevlel<t; ook zijn soms de

dekschilden pckbruin of zwart, de sclionderbuil, de basis en de buitenrand soms iets licbter.

Lengte 4.5

—

6 mm. In bergstrcken op wilgen. Niet inlandsch. In de belgisebe prov. Luxem-
burg bij 'Orsinfaing (colk lie Mofarls'), ook in Westl'alcn en in de Rijnprov.

(f la v icornis Suffr.)

5 Voorsebenen met een zeer korten, stompen, de middel- en aLlitersclieucn met een grooten,

spitsen tand nabij bet uiteinde (Sidvgeu. S p ar t io p li ila Motscli.> Licbaam kort-eivormig,

sterk gewelfd, tamelijk glanzig roodgeel of geelaclitig, het halsschild meer roodachtig; de

naad der dckscliildcn en grootendeels de onderzijde donker , veelal zwartaeluig. De navolgende

kleur-aberraties komen voor: eenklcurig geelbruin ol' gcchvitaLhtig (niet pas uit de pop

gekomen exemplaren), sleclus het nitehide der sprieten gebruind (^aU. c. flavicatis F.); of

geheel pekbruin ol roodgeel, met twee vlekken op den schedel en twee langsstrepen op elk

der dekschilden, de eene onder den schouder op de 7e tiisselienruimte, de andere achter bet

midden op de 5e, zwart; bij ab. c. litiirti F. vereenigen zich deze langsstrepen tot een zwarten

laugsband; soms vertoont het halsschild twee zwarte basaalvlekken of is bijna geheel zwartbruin.

Eindelijk is de geheele bovenzijde grootendeels zwart, behalve de sprietworrel , een deel der

schenen, de tarscn en gedeeltelijk de zijden (ab.c. iiigricans VVeise, bij Utrecht), of wel het

geheele lichaam, met de sprieten en de pootcn, geheel koolzwart (ab. c. ««//'r«;///i- VVeise, bij

Roosteren in Limburg). De gevlekte cu donkere excmiilnren zijn in den regel mannetjes,

de licht gekleurde wijfjes. Halsschild iu 't midden diclit en matig lijn, aan de zijden grof

bestippeld. Deks, bilden met grove, diepe stippelnjen , van welke de middelsten nabij het

inteinde verward dooreen staan. Bij het ^ is het laatste tasterlid nagenoeg dubbel zoo breed

als bij het 5, bijlvormig; ook zijn de tarsen merkbaar verbreed. Lengte 35- 4* mm. Zeer

gemeen op Sarothamnns vulgaris, doch niet in de dninstreken . . . 4. olivacea Forst.

Voorschenen niet getand (Sub-gen. Goniomena Motseh.) 6

6 De scherpkantige binnenrand van de epipleuren der dekschilden verdwijnt op de achterlielft.

Lichaam tamelijk gestiekt, weinig gewelfd en van voren en van achteren iets neergedrukt.

De tand der middel- en acbtersclienen is minder ontwikkeld dan bij de soorten met getande

voorschenen. Halsschild verspreid en vooral aan de zijden zeer grof bestippeld. Dekschilden

met grove stippelrijcn, van welke de middelsten naar het uiteinde min of meer dooreen

verward raken; de tusschenruimten met eene rij zeer bjne, ver vaneen staande stippeltjes.

Onder- en bovenzijde eenkleurig stroogeel of roodachtig-geelbruin (ab. c. iinkolor Weise),

ol' de dekschilden met, gewoonlijk niet scherp begrensde, zwarte vlekken (bet type). Verder

kouien exemplaren voor met zwarte onderzijde, herzij met licht gekleurde of met zwarte

pooten. Tot die met lichtgekleurde ponten bchooren ab. c. iiigriventris Penecke met geheel

liclue bovenzijde; ah. c. fltivicollis Dfts. met een zwart vlekje aan weerszijden op het licht

gekleurde halsschild en zwart gevlekte dekschilden; ab. c. 'sorhi Weise met meer of minder

zwart halsschild en zwart gevlekte dekschilden. Tot de zwartpootige kleur-aberraties behoort

*liadi Penecke met zwart gevlekte dekschilden en geel of zwartachtig halsschild; •/«t/sHó/j^fra

Penecke met geheel zwarte dekschilden en eenkleurig roodgeel tot geelrood halsschild; bij

*obscura Grimm. is het lichaam, behalve de mond, de sprietwortel, het voorhoofd en veelal

de tarsen, zwart. Het $ heeft matig verbreede tarsen en gladde tusschenruimten der dekschil-

den, welke bij het $ uiterst lijn gechagrineerd zijn. Lengte 5 -(i\ mm. In vochtige bosscben,

op Sorbus aucu paria en 1' r u n u s padus, zeldzaam; Assen, Paterswolde, Delden en

Winterswijk, Zeer geuieen bij Hockai in België, in alle klenr-aberraties. 5. quinquepunctata F.

De scherpkantige binnenrand van de epipleuren der dekschilden loopt tot aan het inteinde door.

Lichaam korter, breeder en veel meer gewelfd. Zij is vooral onderscheiden door de kortere

sprieten, van welke het 10e lid opvallend korter is dan bij quinquepunctata; het hals-

schild is niet vótir het uiiddcn , maar nabij de achterhoeken het breedst; de zijden zijn

minder afgerond, bijna parallel. Dekschilden naar achteren iets meer verbreed en eenigszins

bultig gewelfd, met nog grovere stippelrijen; de naadhoek is scherper en gewoonlijk ineen

kort tandje uitgetrokken. Ook is de spoor aan de middel- en achtcrschenen gewoonlijk iets

langer en spitser dan bij quinquepunctata. (.'.tbcel licht roodbruin, de dekschilden iets

lichter: pas uitgekomen exemplaren zijn witacluig-geelbruin. Bij ab. c. 'ilccipiens Weise is de

onderzijde donker gekleiu'J, de dekschilden met eene gemeenschappelijke zwarte vlek, of

met vele zwarte vlekken. Hij ab. c. 'borcalis Weise heeft het halsschild twee zwarte stippen,

welke zich soms zoodanig uitbreiden, dat zij nagenoeg het geheele midden innemen; bovendien
vloeien enkele of alle vlekken der dekschilden ineen. Bij ab. c. *yroH/rt/ij' Oliv. is het geheele

lichaam zwart, behalve meer of minder de kop, de sprietwortel, de knieën en de tarsen i).

Lengte 5— 6 min. Op Sorbus aucuparia. Eenmaal bij Houthem nabij Maastricht, Juni.

Ook bij Aken, Elberfeld en Oldenbnrg; in België bij Carlsbourg 6. pallida L.

i) De genitemde drie kleui-Lil)err;Uie^ , \velke vuunil in liet liuuge Nuul'den van Kurojjj wuiliunieii . jcllijiieu in Middel-Eurolia

ieldzaam te ziju.
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16. Phjllodecta Kirby.

(Pil rat o ra Redt.)

Lichaam gestrekt, elliptisch of latiguicrpi^-ovaal , matig gewelfd ; metallisch

blauw, groenachtig , bronzig , zeldzamer ,geelkoperkleurig , koperkleiirig-violet of z'ivart-

achtig. Kop fieergebogeti , van boven weinig zichtbaar, klein. Oogen ovaal, sterk geivelfd.
Sprieten ongeveer zoo lang als het halve lichaam

, zwart , de eerste twee Icedjes aan
de onderzijde altijd roodachtig. Eindlid der kaaktasters smal en eenigszins toegespitst.

Halsschild iets smaller dan de dekschilden , breed vierhoekig , met rechte achterhoeken
en fijn , doch scherp gerande zijden. Dekschilden met diiidelijk nitpuilende schouderbuil,

met eene afgekorte stippelrij en 9 geheel doorloopende stippelrijen ; de tusschenruimten
zijn dicht en zeer fijn bestippcld , slechts de tusschenruimte tusschen de ie en Sé", bij

uitzondering die tusschen de 6e en 9c r/j is even sterk bestippeld als de rijen zelf.

Laatste stermet langs den gehcelen achterrand roodachtig , beicdniperd of met ticee

fijne haarbundels bezet. Poolen vrij lang, schenen naar het uiteinde geleidelijk zwak
verbreed, het korfje aan het uiteinde zonder tandvormig uitsteeksel. Het T,e tarslidgroot
en breed , bijna tot aan de basis tiveelobbig. Klauwen aan de basis getand. Gevleugeld.
Lief S is kleiner, heeft langere sprieten en een verbreed eerste tarslid. — De soorten leven

op wilgen en populieren en zijn veelal schadelijk. De metamorphose heeft in den grond
plaats. — De larve en pop van P. vitellinae zijn door Rosel , Westwood , Letzner en
Cornelius , de larve nog door Chapuis beschreven ; de larve en pop van v u Igat is s i ?n a
zijn door de Geer en Cornelius , de larve en pop van tibialis door Cornelius

,

alsook de larve nog door Jl'eise en de larve en pof van atrovi rcns en laticollis
door Cornelius beschreven.

Van de 8 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 H.ilsscliild aan dt; basis liiii gerand. Het 4e tot fie sprietlid dicht met lange wimperliareii liczet

(Sub-gen. Clmetoccra VVcise). Lang gestrekt, nietaalglanzig groenaditig-blaiiw, bij ali. c.

aestiva VVeise bmnzig-groen , liclit bronzig of eenigszins geelkoperlclem'ig, bij ab. c. ol'Scura
Weise fraai donkerblanu', violet, roodkoperklem-ig-violet of zwart en met of zonder kopcr-
kletirigen wccrscliijn, docb meestal met een groenachtigen randzoom 0|) de dekschilden.
Pooten dunker gekleurd. Halsschild in 't midden lijn en verspreid, naar de zijden sterker
besti|>peld. Dekschilden veel brceder dan het halsschild, met nagenoeg j.arallele zijden; de
binnenste 5 stippelrijen lijn en vrij regelmatig, iets bochtig; de tusscbcnruinnen uiterst lijn

bestippeld en niet enkele grootere stippels vermengd; de buitenste 4 stippelrijen zijn grover
en met vele tusschen gelegen stippels dooreen verward. Klauwtand groot. Rij het ^ zijn de
achterschenen iets gekromd; liet ie tarslid zeer groot, brecder dan her je eu nagenoeg
langer dan de volgende twee leedies te zanien. Lengte 4- 5 mm. Gemeen van Mei—Sept., op
Salix cajirea, cinerca, viininalis en aurita. De beide kleur-aberraiies met het type,
doch zeldzamer I. vulgatiss'ima L.

Halsschild aan de basis niet gerand. Het 4e tot 6c sprietlid, lichalve de gewone beharing, niet

met lange wimperharen bezet (Sub-gen. Phyllodecta i.sp.) 2

2 Klauwen met een zeer klein tandje aan de basis. Het klauwlid zeer lang. Het ie lid der acliter-

tarscii bij het J dubliel zoo lang als het 2C, bij het ^ zoo breed als het 3e. Schenen
roodgeelachtig, de tarseii gewoonlijk meer bruinachtig; bij ab. c. Conielii Weise zijn de
schenen geheel of grootendeels blauw- ot' groenachtig, de tarsen pekzwart. In habitus en
kleur overigens inet vulgatissima overeenkomende, de bovenzijde donker metallisch
groen, bronzig of eenigszins geelkopcrkleurig en min of meer in het "koperrood overgaande,
vooral op kop en halsschild; of wel (ab. c. cocnilea VVeise) donker blauwgroen tot zwart-
blauw. Lengte 4^-5 '"'"• Vooral langs bergbeken, zeldzamer in het lage land, op Salix
]iurpurea. Niet iulnndsch. Op vele plaatsen in België (Groenendael, Mons, WoUnve,
Tavier, Spriniont); in de Rijnprov. bij Elberfeld.

(vicnnensis VVeise, nee Schrank) (tibialis Siill'r.)

Klauwen met een meer of minder grooten tand aan de basis. Het ie lid der achtertarsen bij

het $ hoogstens i^ maal zoo lang als het 2e, bij het ^ veel smaller dan het 3e. Schenen
altijd donker gekleurd ^

3 Sprieten in beide seksen korter dan het halve lichaam, de voorlaatste leedjes niet langer dan
bieed. Voorhoofd tusschen de sprieten niet sterk ingedrukt 4
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Sprieten bij het ^ langer cl:in, bij liet 5 nagenoeg zoü lang als bet balve licbaam , alle leedjes

langer dan breed. Voorboot'd diep gegroefd, tnsscben de sprieten met twee duidelijke builen.

Deze soort, zoo ook atrovirens, onderscheiden zicb van vi te 1 1 i n ae door den hoog opgc-
richten en steil afvallenden voorrand van den sterk verdiepten clypcus, door het vóór het

midden sterker verbreede halsschild en door de zeer dicbt opeenstaande stippeN der, gewoon-
lijk regelmatige, eerste zes rijen op de dekseliildcn; ook onderscheidt zij zich door bet

groote, zeer brecde 3e tarslid, waardoor de eerste twee Icedjcs veel smaller schijnen dan

bij de aanverwante soorten. Lichaam tamelijk lang gestrekt, bet J meer ovaal en eenigszins

inet den liabitus van vitellinae overeenkomende; lichter of donkerder blauwgroen. Lengte
3*

—

4'- niin. Uitsluitend op Populus tremula en al ba, verbreid en niet zeldzaam.

t^cavifrons Thoms.) 4. laticollU SuU'r.

4 Klauwen met een grootcn basaaltaiul. Clypeus niet ingedrukt, van achteren diep begrensd,

niet weinig gewelfde voorhool'dsbuilen. Lichaam langwerpig-eirond of eenigszins ovaal; op
de bovenzijde meestal gecikoperkleurig, sonis iets roodkoperkleurig, zeldzamer iets groen-

achtig of donker bronzig-groen, blauwachtig-groen, donker staalblauw of zwart (ab.c. '«/^^r/Vrt

Motscb.); veelal is bet halsschild iets donkerder gekleurd dan de dekschilden- Halsscliild

breed, van achteren met parallele zijden of voor de basis iets uitgebogen, van voren sterk

convergeerend. De sti|ipelrijen op de dekscbilden zijn hier en daar eenigszins bochtig.

Lengte 4—45 mm. Zeer gemeen op wilgen en populieren; soms schadelijk aan teenwilgen,

vooral aan Sa 1 i x v im i n al is 2. vitellinae L.

Klauwen met een tamelijk kleinen tand, welke intusschen grooter is dan bij tibialis.

Clypeus kleiner dan bij vitellinae, duidelijk ingedrukt; de daarachter liggende voorboofds-

builen vlak, bijna niet gewelfd. Deze soort is de kleinste van bet genus, op de bovenzijde

doorgaans donkerder gekleurd dan bij vitellinae, zwartachtig-metaalgroen of zwartblauw,
zelden met koperkleurigen weerschijn. Halsschild zeer kort, naar aclueren iets meer versmald.

Dekschilden veel minder gewelfd, met iets sterkere stippelrijen; in de tusschenruimten nog
lijner bestippeld dan bij laticollis, op welke deze soort veel gelijkt. Lengte 3J—4 mm.
Op Populus tremula, zeldzaam; Vorden en Oldenzaal, Juli tot Scpt. Ik zag een geheel

zwart exemplaar uit Botassart (België) (ex. coll. de Mofar(s') ... 3. atrovirens Cornelins.

17 Prasocuris Latreille.

(Helodes Payk.)

LicImam laiig-gestrckt , eenigszins vlak gedrukt, op de onderzijde vrij dicht hc/iaani.

Kop vrij lang; clypeus groot, door eene zwak aangeduide , hoekige dwarslijn van het

voorhoofd afgescheiden. Sprieten met 5 grootere eindleedjes. Bove?ilip kort; voorkaken
met twee , breede , scherpe tanden ; het eindlid der kaaktasters smal en aan het uiteinde

toegespitst. Halsschild even lang of bijna even lang als breed , eenigszins vierkant ; de
zijden eji de achterrand , behalve soms voor het schildje., duidelijk gerand; i<erspreid

bestippeld. Dekschilden met tamelijk parallele zijden , aan de schouders breeder dan het

halsschild aan de basis; met 9 regelmatige , meer of minder 7'erdiepte, stippelrijen, wier
stippels even dicht aaneen staan , en met breede , tot aan het uiteinde doorloopende epi-

pleuren. Poolen krachtig ontniikkeld , de dijen de zijden der dekschilden ver overschrij-

dend , de smalle schenen zonder tandvormig uitsteeksel nabij het uiteinde. De eerste 3
tarsleedjes nagenoeg even breed, het y tiveelobbig ; klauwlid zeer krachtig ont7tnkkeld

,

even lang als de voorafgaande leedjes te zamen ; klauwen gewoon. Gevleugeld. — De
soorten leven op waterplante?i en ontwikkelen zich in de stengels. — De larve en pop
der beide inlandsche soorten zijn door Cornelius en Lctzner beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 /// Nederland voor.

Bronzig zwartgroeu, het halsschild en de dekschilden breed geel gezoomd; over de 3e eu 4e
tusschenruimte met een gelen langsband, welke van achteren met den randzoom samenhangt.
Deze langsband kan zich zoodanig verbreeden, dat zij hetzij van voren of van achteren,
ol van voren en van achteren, of over de geheelc lengte, ook de 2e en 5e tusschenruimte,
bedekt; ook kan zij in het midden, van voren of van achteren smaller zijn. Bij ab c. "s'ii

Weise is zij in 't midden onderbroken of van achteren afgekort: bij ab. c. "ckutae W^cise
ontbreekt zij geheel eu zet zich gewoonlijk de gele randzoom aan het uiteinde iets over de
Se stippelrij voort Dijen en schenen gedeeltelijk geel. Het 7e sprietlid is aan eene zijde,
over het 8e lid, eenigszins uitgetrokken. Derde tarslid zoo breed als het 2e, met smalle,
eenigszins spitse lobben. Het kleinere $ heeft verbreede schenen en tarsen; het laatste
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stcrniet is over het midden iets verdiept. Lengte 4^—6 mm. Niet zeldzaam op waterplanten,
vooral op Pli e 1 landri nm aquatictim, waarin de larve leeft; April tot Aug.

I. phellandrii L.

Licliaain gcliecl zwartblauw of suialbhiinv, smns grocnaclitig ; of zwart, nagenoeg zonder bluuweu
weerschijn (ah. c. *atra Dufts.); het laatste stemlet meestal roodgeel gerand. Het 7e sprietlid
gewoon. Derde tarslid iets hreeder dan het tweede, met tamelijk hreede lobben. Lengte
4—45 mm. Gemeen op waterplanten, vooral op Vcronica beccahunga en anagallis,
in wier stengels de larve leeft (beccabnngae lllig., violacea F.) 2. junci lïrahm.

18. Hj'drothassa Thomson.

Dl/ xt'iius ondcrsiheidt zich 7'aii Prasocuris, vooral door het ovale of lang-
uiei-/>i,i,'--oï>a/c

, meer of minder sterk gewelfde lichaam, wier zijden minder parallel

,

gewoonlijk meer afgerond zijn, alsook door het sterk verbreede , aan de basis niet gerande
halsschild, welker zijden nagenoeg parallel zijn. De stippels der eerste 'è rijen [buiten de
scutellair-rij)^ op de dekschilden staan dicht-, die van de ge rij in den regel wijder
uiteen of zijn minder regelmatig geplaatst. Voorkaken met twee lange, spitse tanden.
Dekschilden aan de schouders 7oeinig of slechts iets breeder dan 'Ie basis van het hals-
schild. Fooien minder krachtig ontwikkeld dan bij Prasocuris, de dijen de zijden der
dekschilden weinig of nauwelijks overschrijdend, de schenen naar het uiteinde ie/s ver-
dikt. Gevleugeld. Het i is kleiner en smaller dan het $. — De soorten leven, in aantal
bijeen, op enkele, langs of nabij oevers groeiende , Ranunculaceei'n, als Calt ha
palustris en Panu n cu lus-soorten. De larve van //. aucta is door Chapuis

,

Cornelius en Kaltcnbach ; de larve en pop van margin el la zijn door Cornelius; de
larve en pop van hannoverana door Cornelius en de levensgeschiedenis door W. Kolbe
beschreven

Van de 6 Europcesche soorten komen 3 /// Nederland voor.

1 Liehaam ovaal, korter dan bij de andere soorten. Kop vertikaal geplaatst, tot aan het
midden der oogen in liet halsscliild teruggetrokken, van boven niet ziclitbaar (Sub-gen.
Eremosis des C.ozis). llalsschild dubbel zoo breed als lang, met duidelijk afgeronde basis
en afgeronde voorhoeken; over de gebecle oppervlakte krachtig bestip|;eld, zonder roode
randzoom. fiovcnzijde zeer donker lironzig-groen of blauwachtig, dekschilden met licht-
roodeii randzoom en evenzoo gekleurde cpiplcuren. liij ab. c. "glabra llrbst is de randzoom
metalli>cli donkerrood tot pekzwart, met sterken groenen w'cerscliiju ; zij is echter altijd
van de grondklenr te onderscheiden. Bij het $ zijn de zijden der dekschilden eenigszins
liarallel, bij het $ meer afgerond. Lengte 3—4 mm. In vochtig gras, langs slooten en in
weilanden, gemeen

,. au^ta F.

Lichaam eenigszins langweipig-ovaal. Kop slechts iets gebogen, van boven zichtbaar (Sub-
gen Hydrothassa i. sp.). Halsschild ih maal zoo breed als lana, met nagenoeg rechte
basis. De zijden van halsschild en dekschild'en breed geelrood of roodgeel gezoomd ... 2

2 Het 7e sprietlid is aan eene zijde, over het 8e lid, eenigszins uitgetrokken. Dekschilden met
duidelijk afgeronde zijden en met vrij grove stippcirijen , bij het J de 5e en 7e tusscheu-
ruimte aan de basis kielvormig verheven. Zwartblauw," zelden zwartgroeu; op de zeer breede
3e tusschenrnimte der dekschilden met een geelrooden langsband, welke voor het uiteinde
met den rooden randzoom verbonden is en zich van voren zijwaarts kromt tot aan de 5e
tusschenruiuite, waarop zij zich tot aan de basis voortzet. Bij" ab. c. "potentillae Herbst is

de geclroode langsband eens of meermalen onderbroken
; bij ab. c. callhae Weise is zij

atgekort, hetzij van voren, van achteren of op beide plaatsen tegelijk, de in 't midden
overblijvende roode langsstreep is soms (mderhrokcn; bij ab c. '•^^ermanka Weise (in West-
lalen) ontbreekt de roode langsband geheel, de overblij'vende ro"ode randzoom heeft zelden
denzelfden vorm als bij niarginella, gewoonlijk is de binnenrand aan het uiteinde, nabij
den naad, nog hoekig uirgctrokkcn. Lengte 4—5 mm. Over het algemeen zeer zeldzaam.
In weilanden op Caltha palustris, waarvan zij de bladen afvrect. April en Mei;
's winters op het ijs in rietstoppels en onder dood ri"et; Leiden, Amersfoort en Valkenberg
(Limbin-g), gemeen bij Kcrkrade. Ook in Westtalen en in de Rijnprov. . 2. hannoverana F.

Het 7e sprietlid is gewoon. Dekschilden met meer parallele zijden en fijnere stiiipelrijen; bij
het ? naar achteren iets verbreed en met kielvormig verheven 7e tusschenruimte. Glanzig
zwartgrocn, zwartblauw, zeldzamer meer bronzig, de dekschilden veelal iets lichter gekleurd.
Halsschild en dekschilden met breedcn roodgelen randzoom. Lengte 3*—4è nim. Gemeen
langs slooten en in vochtige weilanden "

. 3. marginella L.



LXXU. Chky.scjmklihak. — Sclerophaepox. — 19. Phaedon. 443

Scleropliaedon Weise.

Dit genus onderscheidt zich van Phaedon door de navoli^cnde kenmerken. Lichaam

hard, 07igevleiii^^cld , hoog gewelfd, met den habitus van eene Chry so mela. Halsschild

aan den voorrand zonder randlijn. Dekschilden met 9 rijen, uit wijd uiteen staande,

grove stippels gevormd. Voorcoxae even zoo ver van elkaar verwijderd als de middel-

coxae , de voortzetting van het prosternum daardoor zeer breed ; mesosternum zeer kort,

het midden nagenoeg geheel door de prosternaal-voortzctling bedekt , naar voren gelei-

delijk afhellend, de voorrand hoog opgericht. Derde tarslid aan het uiteinde slechts iets

uitgerand.

De eenige EnropeescJie soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

I.icliaam brccd-eiroiui, nagenoeg liaU'-kiigcIvorinii;; donker liriiinachtig-bninskleurig, groenaciuig-

bi-onskleiirig, roodkopcrkleiirig, zwartgroen of zwart met gewoonlijk bhuiw- ofvioletaclitigeii

weerschijn (ab. c. obsciinis Weise). Het schildje gewoonlijk roodkoperkleiirig-violet. Sprieten

en pooten pckbriiin (jI' bijna zwart. Dekschilden aan het niteinde in ccne vrij lange, bij

var. orbicidaris Snft'r, Qcwiniiulicn.f \Vei--c) in eene zeer korte, breede spits nitgetrokkcn; met

grove stippeh'ijcn , wier stippels elk in een, door fijne ingekraste streepjes gevormd, vakje

geplaatst is. Het ^ is kleiner en iets glanziger dan het $, de dekschilden aan de zijden

minder afgerond. Lengte 3J—4 mm. Op beschaduwde plaatsen langs bergbeken, vooral in

de eerste helft van |nli. De larve, welke op die van eene Chrysoniela gelijkt, is door

Miirkel en Il'eisc beschreven; zij vreet aan de bladen van Malacliium aqnaticum of

S teilaria nemorum. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld.

(c a r n 1 o 1 i c n s Germ.)

19. Phaedon LatreiUe.

Lichaam kort-eivormig of meer of minder kogelvormig gewelfd
,
geheel metaal-

kleurig. Sprieten van af het ^e lid naar het uiteinde verdikt. Eindlid der kaaktasters

eivormig. Halsschild minstens de helft breeder dan lang, naar voren duidelijk ver-

smald, eenigszins trapeziumvormig ; aan de basis niet gerand, langs den geheelen voor-

rand met eene duidelijke, verdiepte lijn, waardoor de rand zelf, in den regel smal,

bij P. tumidulus wat breeder opgericht is. Schildje driehoekig. Dekschilden met 8,

dicht opeen bestippelde , strepen en eene, gewoonlijk minder regelmatige , soms dubbele,

stippelrij langs den zijrand, wier stippels gewoonlijk ver uiteen staan. Voorcoxae

veel dichter bijeenstaande dan de middelcoxae , de voortzetting van het prosternum daar-

door veel stnaller ; deze grijpt op het mesosternum in eene smalle, diepe dwarsgroef,

welke van achteren duidelijk gerand is en van het mesosternum slechts eene dwarsstrook

vrij laat. Het T,e tarslid duidelijk tit<eelobbig. Klauwen ongetand. Gevleugeld , behalve

bij , de niet in ons gebied voorkomende , P. s eg nis Weise.

De soorten leven langs oevers, vooral op Cr uc ifere n , enkelen ook op Veronica-
en R a nu n e 11 lus-soorten en op planten langs de zeekust. De larven vreten aan de bladen

en kruipen om te verpoppen in den grond, waar zij uit aarde kogeltjes vervaardigen.

De larve en pop van P. pyritosus zijn door Rosenhauer , die van coc h lear iae
door Letzner , van ar mor ac ia e door Cornelius en de levensgesckwdenis van tumi-
dulus is door Hart beschreven.

Van de <S Europeesche soorten komen 4 /// N'ederland en 2 /;/ het aangrenzend

gebied voor.

I De zijden der dekschilden, op de buitengrens der epipleuren, slechts op het eerste derde

gedeelte, met eene scherpe randlijn; de naad aan het uiteinde zonder randlijn. Meiasternnm

zonder eenig onbestippeld zijstuk, of eenige aanduiding van ecnc dijlijn. Lichaam ovaal,

hoog gewelfd, in 't oog vallend door de zeer dicht opeen staande stippels der langsstrepen

op de dekschilden. Halsschild vrij dicht en lijn bcstippeld. Dekschilden in de tusschenruimten

niet dicht bestippeld, zonder schouderbuilen. Bruinachtig-bronskleurig, zelden donker groen-

aclitig of bronzig-zwart. Sprieten, schenen en tarsen pekzwart tot roodbruin. Gevleugeld.

Bij het $ is het eerste tarslid zwak verbreed. Lengte 3—3* mm. Op bloeiende Ranun-
c ui us-soorten. Op weinige [ilaatsen aangetroffen; Cuijk, Roosteren, Roermond en bij Sclie-

vcningen onder aanspoelsel van de zee. Ook in België en bij Aken.
(graminicüla Drap., graniinis Panz., orbicularis Redt.) i. pyritosus Rossi.
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De zijden der dckscliildeii met eene gcliccl doorlonpeiide, scherpe ruiidlijn, welke zich van

achteren met de randlijn van den naad vereenigt. Metasternum aan weerszijden niet een

onhcstippcld groot zijstuk en met eene dwars of schuin geplaatste dijlijn z

2 Halsscliild van voren met een zeer smallen , gclijkmatigen randzoom, welke door de scherpe

randlijn gevormd wordt; over bet midden duidelijk bestippeld 3

Halsscliild van voren met een tamelijk breeden randzoom, welke aan weerszijden, achter elk

oog, plotseling smal wordt; het midden nagenoeg onbestippeld. Deze soort gelijkt op groote

exemplaren vaii cochleariae, donkerblauw tot inetallisch-groen; de eerste twee spriet-

leedjes en bet uiteinde van bet laatste sterniet veelal roodachtig. Dekschilden niet zeer

regelmatige, iijiie stip)icllijncn en uiterst lijn gccliagrineerde lussclieiiruimten. Lengte 3^—4 mm.
Niet inlandsch. Deze, langs de Kngclsche kust (o. a. hij Hastings en op VViglit) en in Noord-
Westelijk Frankrijk voorkomende, soort zon wellicht in Uelgic en in de prov. Zeeland

kininen worden aangctrolVen (tnmidulus Germ.)

3 De ruimte tusschen de 8e stippelrij en den zijrand der dekschilden is nagenoeg zoo breed als

de 7e en 8e tusschenrnimten te zamen; zij vertoont eene rij, bestaande uit wijd uiteenstaande

sti|'|)els, welke meestal grootcr en dieper zijn dan die der stippelrijcn 4

De ruimte tusschen de 8e stippelrij en den zijrand der dekschilden is, althans van voren,

breeder dan de 7e en 8e tusschenruimten te zamen; zij vertoont eene, uit zeer iijne, wijd

uiteenstaande stippels bestaande, veelal onduidelijke stippelrij, welke dichter bij den zijrand

dan bij de 8e rij staat. Lichaam kogelvormig-eirond , zeer gelijkmatig gewelld; zwartachtig-

bronsgroen of bronzig-zwart, de dekschilden gewoonlijk met geringe donker roodkoperkleu-

rige tint; bij ah. c. riolaceiis Weise is de gehcelc bovenzijde o 1' zijn alleen de dekschilden

donker roodUoperkleurig-violet ol' -blauw, ot' zwart-violet. Sprieten en pooien zwart; bet

uiteinde der eerste sprietleedjes, benevens de knicün en tarsen gewoonlijk roodachtig. Hals-

scbild vrij dicht en tamelijk lijn bestippeld. Dekschilden met zeer regelmatige, Iijne, doch
scherpe stippellijnen, wnartiit de stippels niet zoo duidelijk uitkomen als bij andere soorten.

Lengte 2.\— 3 nini. 0|i wilgen, langs bergbeken en rivieren. Niet inlandsch. In Westfalen.

(sabidicola Sufl'r., gramicus Redt.^ (laevigatns Dfts.)

4 De eerste twee sprietleedjes geheel bronzig-zwart 5

De eerste twee sprietleedjes geheel of ten minste op de onderzijde rood of rood gevlekt.

Dekschilden met zwakke of onduidelijke scliouderbuil en nagenoeg zonder indiuk aan de

basis van de 5e stippelrij. Langwerjiig-eirond , on de bovenzijde donkerblauw of lichter of

donkerder groen, met gcringen geelkoperkleiirigcn weerschijn Cab. c. neglectiis Salilb.),

donkerder of lichter violet of eindelijk zwart (ab.c. *hederae Sjffr.). Halsscliild verspreid

en lijn, naar de zijden krachtiger en dichter bestippeld. Dekschilden met fijnere of sterkere

stippellijnen, welke voor het uiteinde met elkaar verbonden zijn. Bij pas uitgekomen exem-
plaren zijn de schenen aan het uiteinde, de tarsen en veelal ook de laatste sterniten aan

den achterrand roodachtig. Lengte 3—4 mm. Zeer gemeen op Cruciferen, vooral op
Nastnrtium amphibium en palustre, langs slooten en rivieren; bij Purmerend een-

maal zeer schadelijk aan mosterd {Kitzema Bos") z. cochleariae !•'.

5 Dekschilden met eene duidelijke schouderbuil en een duidelijkcn langsindruk aan de basis van
de 5e stippelrij. Lichaam breed-eirond , slechts matig gewelfd: zwarthlauw, veelal met groen-

acbtigen weerschijn, vooral op de onderzijde. Deze soort gelijkt overigens op cochlea-
riae, doch onderscheidt zich doordat de clypeus door eene diepe, meestal hoekig gebogen
lijn van het voorhoofd scherp gescheiden is; bij cochleariae zijn alleen de beide diepe

zijstukken van deze lijn aanwezig en is het middengedeelte gewoonlijk geheel onderbroken;
ook zijn de eenkleurig bronzig-zwarte sprieten duidelijk dikker en de voorlaatste 4 leedjes

duidelijk breeder dan lang, breeder dan bij cochleariae. Halsscliild gewoonlijk dichter en

regelmatiger bestippeld, naar voren iets meer versmald en aan de zijden meer afgerond. Oji

de dekschilden komen de stippellijnen tusschen de sterkere besiippeling der tusschenruimten

minder duidelijk uit, vooral op het uiteinde, waar zij in 't midden meer dooreen vervvard

zijn. Laatste sterniet roodachtig gezoomd. Onderzijde duidelijk, dicht gcchagrinecrd en

daardoor eenigszins dof zijdeglanzig; bij cochleariae daarentegen glanzig, niet gechagri-

neerd, doch verspreid en lijn bestippeld. Lengte 3^—4 mm. Niet zeldzaam in moerassige

weiden, langs oevers van slooten en vijvers; op Cruciferen, vooral op Nasturtium-
soorten, ook op Cochlearia armoracia.

(betidae Kust., cochleariae Panz., veronicac Bedel) 3. armoraciae L.

Dekschilden met minder aangeduide of onduidelijke schouderbuil. Lichaam minder breed, sterk

gewelfd en van achteren meer afgerond. De iets sterker bestippelde buitenste strepen en de

stippelrij langs den zijrand der dekschilden kennen duidelijker uit de bestippeliug der tus-

schenruimten te voorschijn dan bij armoraciae; ook vertoonen de tusschenruimten eene

fijne, maar duidelijke, dwarsrimpelige sculptuur, welke bij armoraciae ontbreekt. Boven-
zijde lichter of donkerder metallisch-groeu , veelal met donkerder kop en halsscliild; of
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grooteiideels rooilkopcrUlciirig of purper, deze laatste Uleiir soins met groen- of geelkoper-

Uleiirige\i weerschijn. Lengte 3j — 3* mm. Gemeen op zeeklei, op Triglochiir mariti-
mum, Statice limoniiini, Glaux maritima en Salicornia lierbacea; ook soms

langs de stranden onder aanspoelsel van de zee 4. concinnus Steph. i)

20. Plagiodera Redtb.

Lichaam rondachtig ., op de bovenzijde matig geis-ielfd en op de 07iderzijde vlak

;

daardoor in habitus aan sommige Cocc i nelUden herinnerend. Kop klein, gebogen,

?iagenoeg tot aan het midden van de oogen in het halsschild teruggetrokken. Sprieten

de achterhoeken van hef halsschild nauwelijks overschrijdend , van af het de lid gc-

looonlijk verbreed en iets samcngedrukt. Voorkaken kort en breed , hoekig gebogen , de

breede voorrand tjveetandig. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, aan den

omtrek fijn gerand , aan den achterrand iets smaller dan de basis der dekschilden , de

achterhoeken bijna recht. Schildje driehoekig. Dekschilden breed-eivormig , met vrij

sterke schouderbuilen ; met geleidelijk versmalde, tot aan het uiteinde breede, diep inge-

drukte epipleuren met zeer scherpen buitenkant ; verward en dicht bestippeld , meestal

schijnen de stippels hier en daar onduidelijke rijen te vormen ; veelal met eene Z7i<akke,

kielvormige verhevenheid langs den zijrand. Pooten kort en niet zeer krachtig ontwik-

keld, de dijen met eene groef voor het tegenaan leggen der schenen. Tarsklauwen geivoou.

De lari'e van P. versicolora is door Letzner en Cornelius , depop door Letzner

en de geheele levensgeschiedenis door Heeger beschreven.

De eenige Europeeschc soort komt ook in Nederland voor.

Bovenzijde groenacluig-blauw, gondgroen, blauw, violet, roodachtig-violet met roodkoper-

kleurigen weerschijn of * licht bronskleurig niet kopcrkleurigen weerschijn. Kü|) en halsschild

zijn meestal donkerder en minder levendig, of ook wel anders gekleurd dan de dekschilden.

De eerste 5 of 6 sprieileedjes roodbruin, de tarsen donkerbruin of roodachtig. Halsschild

fijner en grover dooreen bestippeld. Lengte 3I—4A niai. Zeer gemeen op Sa li x-soorten en

PopuUis alba. De larve vreet, hetzij aan de onder-, hetzij aan de bovenzijde, een gedeelte

van het blad weg. zoodat deze plekken op wilgenbladen er als een lijn, bruin weefsel uit-

zien. De poppen zitten op de onderzijde der bladen . . (armoraciae F.) 1. versicolora Laich.

21. Melasoma Steph.

CL i n a Redt.)

Kop tot aan het midden van de langiverpig-ovale oogen in het halsschild terugge-

trokken Sprieten naar het uiteinde geleidelijk verdikt, nauwelijks de achterhoeken van

het halsschild overschrijdend. Bovenkaken breed , in twee breede tanden eindigend Eindlid

der kaaktasters stomp-eivormig of eivormig. Halsschild naar verhouding klein, minstens

de helft breeder dan lang of breeder , aan den omtrek fijn gerand, van voren diep

uitgerand ; de zijden tamelijk recht of iets afgerond, met scherpe achterhoeken , aan de

basis of in 't midden het breedst, naar voren versmald, meestal {behalve bij M.aenea)
aan weerszijden met een meer of minder diepen langsindruk , 'ioelke de schijf van

de eenigszins bultig verheven zijden afscheidt. Schildje driehoekig Dekschilden eivormig

of langwerpig-eirond , aan de basis meestal veel breeder dan het halsschild , naar liet

uiteinde eenigszins verbreed, met duidelijke schouderbuilen , verward en dicht bestippeld,

langs den zijrand mei eene gladde langsrib ; de epipleuren breed, tot aan het uiteinde

geleidelijk versmald , niet ingedrukt , slechts voor het uiteinde gegroefd. Voorcoxae van

elkaar verwijderd Pooten matig dik ; schenen zeer krachtig ontivikkeld , aan voor en

achferra?id gewoonlijk gegroefd. Tweede tarslid smaller dan het \e en ^e , het y hetzij

tweelobbig of aan het uiteinde uitgerand. Klauwen ongetand. Dit genus vormt in vele

opzie/tten den overgang tussehen de Ch ry s om el i n i en de G al e r u c i n i ; de ver^vantscliap

Hel is riuj oiel rei.bl duidelijk waaiotii HVi.sc dt'ie soorl al» varieleil \aii armuraciae Iiestbuuwl; in habitus kouil zij

alUiaiis luet-r uu't ruclili-aria e uvtTeeu. >I- i. is I* cauuiunus eene zeer poed Ie uudersclieideu siiin'l, reeds desculptuur

der dekscliildeu doet liaar lierkenuen.
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met de in habitus eetiigszins overeenkomende C h ry so m e ! a-soorten is slechts eene
i^eringe, de naaste ^verwantschap is met Plagiodcra.

De soorten leven op elzen , herken , populieren en wilgen. De roodachtige eieren

IVOrden , in hoopjes van ongeveer 10 naast elkaar, op de onderzijde der bladen gelegd.

De larven doen bij de minste aanraking, op den top der icratten , ivelke op de meeste
segmenten aanwezig zijn

,
groote vochtdroppels uit de daaronder gelegene stinkklieren te

voorschijn komen ; bij rust wordt dit vocht weder ingezogen en is weldra verdwenen

,

om bij hernieuwde verstoring weder uit te treden. De geur van dit kliersecreet, hetwelk
salicylaldeliyd is en ongetwijfeld afkeer bij hare vijanden opwekt , is uiterst doordrin-
gend en komt o.a. bij M. collaris eenigszins overeen tnet die van hittere amandelolie \\.

De larve en de pop van M. populi zijn door de Geer, Schaejfer , Ratzeburg en
Westivood , die van treinulae door Ratzeburg ; de larve van aenea is door Frisch
en de Geer en de pop door de Geer ; de larve eu fop van c up r e a zijn door Letzner,
Cornelius en Rupertsber,i;er , die van 20-punctata door Letzner; de larve van col-
laris is door Heer en Letzner en de larve van lapponica door Markel en Letzner
heschre-een.

Van de 9 Europecsche soorten komen 7 in Nederland en i /;/ het aangrenzend
gebied voor.

I llalsschikl aan weerszijden zonder langsindruk, zoodat geen bnkig verlieven zijden van de
scliijt' afgescheiden worden. Metasterninn aan den voorrand, tiisschen de middelcoxae, dui-
delijk gerand (Siib-gcn. Linaeïdca Motscli.)- Bovenzijde l'raai nietaalgroen, veelal met
meer of minder geelknperkleiirigcn weerschijn; op de onderzijde donkerder grocnachtig,
soms op de bovenzijde meer vnilgroen; bij ab. c. vilcllbiac Scop. is de bovenzijde of het
gelieclc lichaam goiidkleiirig-geel of iets roodkoperklcurig; ook wel is de bovenzijde groen-
aclitig-blanw, helder blauw of bij ab. c. Iiaemorrlwiilalis L. roodachtig-violet, donker violet,

of zu-anacbtig met nitcrst geringen violetachtigen weerschijn. Bij sommige exemplaren zijn

de dckschildcn violet- of blaiiwachrig en kop en balsscliild groenachtig. Sprieten zwart, het
ie lid aan de onderzijde meer of minder en de volgende 3 tot 5 leedjcs roodachtig; ook
zijn de zijden der laatste twee sterniten roodachtig en de tarsen roodbruin of jiekzwart.
Halsschild bij het J minstens dubbel zoo breed als lang, naar voren weinig en zeer gelei-

delijk versmald, met tamelijk rechte zijden; bij het ^ smaller, nauwelijks dubbel zoo breed
als lang, vóór het midden bet breedst en naar voren plotseling versmald, met afgeronde
zijden, llalsschikl aan de zijden grover bestippeld dan over het midden; bij sommige
exemplaren is de bcstippcling zeer lijn en veelal met eene lijne middellijn. Ook verioonen
sommige exemplaren op de dekscliilden de aanduiding van ecnige Jangsgroeven. Bij het <?

zijn de schenen en de tarsen iets breeder; het laatste tasterlid van voren niet zoo sterk
toegespitst als bij het ?, doch iets afgeknot. Lengte 6i— 8 mm. Vooral in het voorjaar op
elzen. Verbreid door het gchccle land en op sommige plaatsen in groot aantal gevonden;
meestal de ab. c. hacmorrhuulaH.^ , zeldzamer de groene exemplaren en de ab. c. ritiilhiae
(Breda, Arnhem, Roermond en Kerkradc) i. aenea I,.

Halsschild aan weerszijden met een meer of minder diepen langsindruk, welke de schijf van
de, eenigszins bidtig verlieven, zijden afscheidt. Metasterniim aan den voorrand, tusschen de
middelcoxae, niet gerand 2) 2

2 Schenen op de bovenzijde, over de geheele lengte, diep grocfichtig nitgeliold (Sub-gen.
Melasoma i. sp.) "

j

Schenen op de bovenzijde, slechts op de voorhclft, uitgehold (Sub-gen. M a c r o 1 i n a Motsch.).
Deze soort is meer elliptisch en slanker dan de overigen; zwartgroen, de zijden van
het halsschild en de dekschilden stroogeel; gewoonlijk eene stip op den zijrand van het
halsschild (welke veelal met het donkere midden samenhangt'), de naad der dekschilden en
10 langwerpige, in ;:; bngsrijen geplaatste, vlekjes, groenachtig of zwart; soms ontbreekt
het vlekje aan het uiteinde; bij ab. c. *pusluluia Wcisc vereenigen zich de vlekjes gedeel-
telijk of vloeien hier en daar ineen. De eerste 4 tot rt sprietleedics aan de onderzijde of

Dl. A. ./. viin lU'R^ntii if Aiiil].;iii ^rlirijtl nii) (iiiMiQangnüiidt', d;il rcpds Licl'icj (Jdliicslfcriclil füi- Cliemie. 1S59 p. :il-J)

berl'l aannetouild dal duur dl" larvrii van C li r y s u iii i- 1 a (Melasuma) populi salic-yl-aldelivd irr VHrdc'diKMit; wurdl
afgesclieiderl. Belialvf uil wilp'n- rn pcppi^lhast {Wiililrr) kan dit salicyl-aldeliyd nujj VHfkrpgpii Wuidnu uil fllkde audore
plaiilpu. (t- a. uit dl- blufiuPM i-ii Idadi'ii van s-miiuifif. iiii-I lipi'slfraitiripp, S p i rapa-suurlpn.

Van M. lapponira kuuirn .Apnii.laivM vnnr. hi| «pik.- Iipl lnpMl^lp^nunl lussilipii dr niiddpl.oiap rvpn i.io s.lierp is als

hlj aeupa.
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aan liet iiicciiide roodachtig; de dijwortel, een meer of minder groot gedeelte der selicnen

en de acluerranden der stlrniten stroogeel; soms zijn de schenen gelicel donkergroen. Bij

liet ^ zijn de schenen en tarseii dnidclijlc verbreed en vertoont liet laatste sterniet aan den

achterrand eene dwarsgroef. Lengte 6i— 8 mm. Op wilgen, o. a. op Salix fragilis. Uit-

sUiitend bij Roermond gevangen. In België en in gront aantal bij Ceninienicli nabij Aken;

ook bij Düsseldorf 7- vigintlpunetata Scop.

Halsschild geheel metaalkleurig 4

Halsschild met geelachtige of roodgele zijden, waarin meestal eene zwarte stip, zelden twee

samenhangende stipjes; bij ah.c. *tkuriicka Weise is de geheele voorrand rood omzoomd,

en loupt bi.vendieii vaii 'af de basis aan weerszijden eene schinn naar voren gerichte,

roodgele lijn. Dekscliilden aan de basis slechts iets brecdcr dan de achterrand van het hals-

schild, naccnoeg zonder de aanduiding van eene scluiuderbnil. Zwart, metaalglaiizig, zwart-

blauw of zwartaclitig-bronsgrocn. Dekschilden lichter of donkerder violet, soms iets blauw-

acbti", veelal bruinachtig-bronzig, of nog met niterst gcringen groen- ol roodkoperkleungen

weerschijn. De eerste zes sprierleedjes min of meer roodachtig; veelal een smalle zoom aan

de zijden der laatste twee sterniten geelachtig of roodgeel. Bij het kleine g zijn de dek-

schilden glanziger dan bij het J, ook is het halsscliild naar verhonding grooter en hreeder,

zijn de schenen en tarsen verbreed en vertoont het uiteinde van het laatste sterniet eene

dwarsgroef. Bij liet i zijn de dekschilden aan het niteinde nagenoeg gelijkmatig afgerond en

is aldaar de bovenste liaadhoek der epipleuren afgerond, de onderste iets tandvormig ver-

lengd; bij liet 2 daarentegen steekt de bovenste naadhoek als een korte, brcede
,
naar

achteren opgerichte tand, ver voorbij den ondersten nit. Bij sommige wijfjes is de lederachtige

chagrineering in de tnsschenrnimten der stippels sterker en daardoor zijn de dekschilden zeer

dof zijdeglanzig. Van deze soort komen twee vormen voor, zoowel violetaclitige als bronzigc,

de een met eenkleurig groenaclitig-zwarte pootcii, de ander (var. geiiiciilatii DIts.) i) met

geelroode pooten, bij welke de tarsen van boven zwart en de knieën meestal zwart ol

zwartgroen blijven; overgangen zijn niterst zeldzaam. Lengte 6—75 mm. Zeer gemeen, vooral

de var. ^erticulata, op Salix rejiens; o. a. in groot aantal, in jniii, m drassige dniii-

pannen .' . .,
ö. collar.s L. 2)

De eerste 6 sprietleedjcs geheel bronzig- of blaiiwacliiig-zwart. Dckscliilden rood 5

De eerste 6 sprietleedjes geheel of gedeeltelijk roodachtig. Dekschilden metaalkleurig, met of

zonder liclite teekening ^

,
Dekschilden met eene dubbele stippclrij of met meer verwarde bestippeling langs den zijrand,

aan de schouders lè maal zoo breed als het halsschild; de naadhoek niet zwart gevlekt, bij

uitzondering aan den uitersten top met een bijna onmerkbaar donker puntje. Ilct 3e tarslid

aan den top slechts uitgerand

Dekschilden met eene enkele stippelrij langs den zijrand (meestal bij het ^) of achter den

schouder door eenige bijkomende stippels verdubbeld, aan de schouders bijna dubbel zoo

breed als het halsschild; de naadhoek zwart gevlekt. Het 3e tarslid tweelobbig. Lichaam

breed en plomp, de onderzijde zwartblauw of zwartgroen , de randen der laatste sterniten

roodachtig. Kop, halsschild en schildje donkergroen, soms met geringen geelkoperkleurigeu

weerschijn, zelden meer zwartachtig. Dekschilden bij het leven traai vermiljoenrood 3). Hals-

schild van af de basis naar voren vrij sterk afgerond-vcrsmald, dubbel zoo breed als lang,

met niet zeer diepe laugsindrukken , welke naar voren sterk convergeeren. De onderrand aan

den top van het klauwlid steekt met een kleinen, nitgcranden k.ant uit. Het $ heelt iets

verbreede tarsen en een kort, breed afgekiiot, laatste sterniet. Lengte 9—12 mm. Gemeen

op lage pupulieren, zeldzamer op wilgen -• populi L.

Het klauwlid aan weerszijden aan den top met een grooten, scherpen tand. Halsschild met

tamelijk rechte, eenigszins parallele zijden; vóór het midden iets verbreed, lè maal zoo

breed'als lang; met diepe, parallele, slechts van voren iets convergeerendc, langsnidrukken

en sterk aangeduide, bultig verheven zijden. Het kleinere, naar achteren minder verbreede,

^ beeft een korter laatste sterniet dan het S, hetwelk voor den breed afgeknotteu achter-

rand ingedrukt is. Lengte 7e— 10 mm. Eveneens op lage populieren, soms ook op wilgen;

minder algemeen dan populi; gemeen in de omstreken van Maastricht.

(longicolle Snilr.) 3. tremulae t.

Het klauwlid aan weerszijden aan den top slechts met een klein tandje. Halsschild van al de

basis tot naar voren geleidelijk vermald, met meer of minder afgeronde zijden; dubbel zoo

W Violftachtipe exemplaren van de var. (jauiuhda Dtls. vunn.-u de ab e. sulnh V.

2) Dal M. alpina /.ellerst. (eene in Noorwegen en Lapland voorkuniende soort) Inj Hey»l in Beljjii- ion sevaiiijen iijn,

op onjniste delerminatie. Deze soort gehjkt veel op de roodpoolige co Har is.

3) In Moravle kuinl eene var. Jdimccki lleilt. voor mei geheel zwarie deks.diilj.'n.
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breed als lang, met matig diepe, naar voren zwak convergcerende langsindrukken. De/.e
soort is doorgaans iets kleiner en vooral smaller dan tremnlae; de kop, het lialsscliild en
de (n)derzijde zijn meer bronzig-groen gekleurd, zeldzamer iets blauwaclitig zooals bij

tremulae, bij uitzondering meer zwartaclitig; het lialsschild is over liet midden liiner

bcstippcld, de bultige zijden vlakker en naar voren minder verbreed. De dekscliilden zijn

minder diclu en minder diep bestippeld, glanziger en reeds daardoor in 't oog vallend. Met
$ is kleiner dan het S, met iets verdikte scliencn en tarsen en breed aCgeknot laatste

sterniet. Lengte 6J— 8'| inm. Op Salix piirpurca en amygdalina, vooral langs oevers
van rivieren en vaarten; niet zeldzaam in de duinstreek . ('tremulae SulTr.) 4. saliceti Weise.

T llalsschild met ecne lijne, gegroeide middcllijn; over het midden verspreid en fijn bestippeld, aan
weerszijden in de lengte diep ingedrukt en zeer grol', rimpelig bestippeld. Dekschilden met
krachtige seliouderbuil , dicht bestippeld. Zwart niet bronzigen wcersthijn ot' zw.irtgroen; de
dekschilden geheel viületachtig, soms een weinig koperrood, bruinaclitig-bronzig, zeldzamer
blauwachtig en hier en daar violet nl' groen. Lengte 7| 95 mm. Zeer zeldzaam langs oevers;
op wilgen, vooral op Salix l'ragilis en triandra. Apeldoorn, Aug. iJ; Kcrkrade, Mei,
juni. In iielgië bij Lanaeken en Laroche. In de Rijnprov. liij Aken, Crclcld en Diisseldort'.

Ook in Westfalen 5. cuprea F.

llalsschild zonder gegroefde middellijn, over het midden verspreid en zeer lijn, in de diepe
langsindrukken en op de zijden grot' bestijipeld. Dekschilden vrij dicht en tamelijk grof
bestippeld. Dcmkergroen inetaalkleurig, iets blauwachtig of zwart. De eerste rt sprietleedjes
grootendeels, de schenen, alsook de zijranden van het laatste sterniet meer of minder geel-
bruin; veelal zijn de schenen geheel donker gekleurd. Dekschilden roodacinig-geelbruin
gevlekt; de naad, eene groote schoudervlel; , een breede, ecnigszins golvende dwarsband
in het midden en eene hoefijzervormige vlek naar het uiteinde groen, groenachtig-blauw
of blauw, zeldzamer violetachtig-zwart; de beide laatstgenoemde donkere vlekken hangen
met den naad sair^en

; zeer zelden zijn de drie donkere vlekken zoodanig verdeeld, dat op elk
der dekschilden 6 gescheiden vlekken voorkomen. Bij ab. c. ciirvilinca de G. zijn de donkere
vlekken zoodanig versmolten, dat van de grondkleur nog alleen overblijven : eeiie langsstreep
en twee vlekjes nabij den naad, alsmede twee kleine vlekjes tegen de.i roodgelen zijrand;
ook kunnen van deze lichte vlekjes slechts stip|)en overlilijven en zijn bij ali. c. /'K/iJ-Art/CHj/i F.

de dekschilden eenkleurig blauw of iets groenachtig-blauw, welke laatste kleur-aberratie veel
overeenkomst heeft met aenea, doch al dadelijk door het aan weerszijden in de
lengte gegroefde halsschild is te onderscheiden 2). Bij het g is het afgeknottc laatste

sterniet aan liet uiteinde iets ingedrukt. Lengte 6—75 mm. Op wilgen, berken, elzen en
espen. Niet inlandsch. In fielgit; bij Tavier (coll. de Mufarts^; ook in Oldenbnrg en in

Westfalen "

(I a p p o n i ca L.)

22. Colaphus Redt.

Lichaam eirond, hoog gewelfd
,
gevleugeld. Kop tamelijk breed, tot aan de ovale,

kleine oogen in het halsschild teruggetrokken. Sprieten bijna zoo lang als het halve
lichaa?n , de laatste 5 leedjes verdikt. Bovenlip groot , iets uitgerand. Bovenkaken
krachtig en lang, aan het uiteinde tweetandig. Halsschild meer dan dubbel zoo breed
als lang, de zijden en de achterrand sterk afgerond; met stompe achterhoeken , de
voorhoeken zonder haarstip ; de basis niet gerand. Schildje breed-driehoekig, met a/ge-
ronden top. Dekschilden slechts iceinig brcedcr dan het halsschild en iets langer dan
te zamen breed, elk aan den naadhock in eene breede, afgeronde spits uitgetrokken

;

verward, slechts hier en daar in rijen, dicht bestippeld; de epipleuren tamelijk breed,
van af de basis tot aan het uiteinde geleidelijk versmald. Schenen naar het uiteinde
verbreed en gegroefd. Tarsen kort en tamelijk breed ; het klauivlid lang , met iivee
groote, gewone klauwen. Prosternaal-voortzetting tusschen de vooreo.xae recht a (geknot.
Het 2 is veel breeder en minder glanzig dan het $.

Van de 2 Europcesche soorten komt i /// Nederland voor.

Bovenzijde metallisch groen, blauwachtig-groen of blauwachtig, zeldzamer violetachtig of iets pur-
perklcurig, de onderzijde iets doid;erder gekleurd. De eerste 6 sprietleedjes, behalve de boven-
zijde van het te (veelal ook het 5e en 6e lid meer bruinachtig") roodgeel; de schenen, behalve de
basis, en de tarsen licht roodgeel, het klauwlid |iekbruiu. De geheele oppervlakte is tusschen de

1) Ik twijfel of de opgave juist is, dal deze suurl ouk bij den Haas '" Aiiislwdaiii 7uii (levüiij!

i) lu Siherie kuiiil eene iiajiHlIOHg uiigevlekle. jjcelliruine kleui-abcrralie vuur.
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bcstippeling uiterst lijn en tliclit letlerachtii; gerinipcKi; de stippels zeil' zijn, vooral liij liet $,

door krasjes min oC meer met elkaar verbonilcn. Lengte 4—6 mm. Deze, onder den naam

van „Mosterdtor" liekcndc, soort is vcrlircid op verscliilicnde C r iici l'c ren als: Si sym 1) ri 11 m
sophia, liarbarca vnlgaris, Raplianns raphanistrnm en Sinapis arvensis.

In 1860 was zij schadelijk te Haren (Groningen) aan kool|ilantcn en nieirapcn, in 1879 aan

mosterdplantcn te Wageningen en sedert jaren aan laatstgenoemde planten in den omtrek

van Medeniblik. Nog \vcrd deze soort aangetrolVcn bij Steenwijk, lirnminen, Doetinclicm,

Haarlem, Loosduinen, Rijnsbnrg bij Leiden, Zntl'en, in Linil)urg bij Roosteren en in de

omstreken van Maastricht. Ik bezit een piirperklenrig csemplaar uit Linimel hij Maastricht.

Eene in'tvocrige beschrijving der nietamorphosc en levenswijze (met afbeeldingen) gal'

Ritzema Bus 1). Ook werd de larve en de pop, doch onvolledig, reeds door Cl. Mnhier

beschreven '• sophiae .Schall.

Colaspideiiia Laporte de Castelnau.

Dl/ ,i,^fiii/s is zeer verivant aan Co lap h u s , doch onderscheidt zich doordat de

f^rosternaal-voortzetting tiisschen de voorcoxac spits eindigt, de voorhoeken van het

halsschild van eene groefachtige haarstip voorzien zijn en het lichaam zwart is.

Van de 3 Europeesche soorten komt i in België voor.

Lichaam ovaal, sterk gewelfd, zwarts); de eerste 6 s)irietlcedjes, behalve gewoonlijk de boven-

zijde van bet eerste, roodgeel. Dekscliilden naar het uiteinde versmald en eenigszins toege-

spitst; zeer dicht en grof, hier en daar rimpelig, bestinpeld. Bij het bevrnchte S zwelt het

achterlijf bnitengewoon op. Lengte 4—5 mm. Op Inzerne (Medicago sativa), waaraan

zij soms schadelijk is. De larve is door Dtifnur beschreven. iNiet inlandsch . . (at ra Oliv.)

'23. Gastroidea Hope.

(Gastro phy sa Redtb.)

Lichaam langicerpig-ovaal , matig gewelfd ,
gevleugeld. Kop klein, tot aan de ovale

oogen in het halsschild terrug,i^etrokken , de clypeiis van voren met eene vliezige voort-

zetting tegen de bovenlip. Sprieten bijna half zoo lang als het lichaam, de laatste

6 leed/es verdikt en dicht behaard. Halsschild aan de basis duidelijk gerand. Dek-

schilden breeder dan het halsschild en minstens de heljt langer dan te zamen breed, aan
de zijden scherp gerand ; venvard en dicht bestippeld , hier en. daar met deJlainve aan-

duiding van rijen; de naad, vlak achter het schildje en van af het midden tot aan het

uiteinde, opgericht : de epipleuren op de hoogte der eerste stern!ten sterk versmald.

Schenen naar het uiteinde iets verbreed , op den bovenrand met eene niet zeer diepe of
bijna niet aangeduide groef ; de buitenrand , aan het uiteinde, vooral aan die der ach-

terpooten , in een drielwekigen tand verbreed. Tarsklauwen gewoon. Het S is slanker

dan het ? en heeft breedere tarsen. Bij de bevruchte wijfjes zwelt het achterlijf zoozeer

op, dat zij dit met moeite medevoeren en niet meer onder de dekschilden kunnen bergen.

De larven en poppen der beide inlandsche soorten zijn door Letzner , de larve van
G. po lygoni is nog door Chapuis, die van v ir 1du la nog door Kavi'all en de larve

en pop van v ir i du la zijn nog door Osborne beschreven. Volgens Osborne zou bij

G. V ir idula parthenogenese waargenotnen zijn.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 /// Nederland voor.

liovenzijde goudklenrig-groen, zeldzamer blauwachtig, of met goud- of roodkoperkleurigen

weerschijn, bij uitzondering dof koperkleurig-briiin. Onderzijde zwarthlauw of zwartgroen ,

de snrieten en pooten lichtgroen. Dekschilden aan de basis slechts op de biiitenhelft gerand.

Voorhoofd van achteren met een kort langsgroefje. Schenen, vooral die der voorpooten,
op den bovenrand, niet diep gegroefd. Hij bet $ is vooral het eerste tarslid verbreed en

lipl TijjMliiili \u,.r r,„co(iiMl„j;i... .Ir,.| Wlll
rni (1. su|itii:ii' tin^; milicki-iid i\yi\-

mwmi.- d.T ilrkv liil.lni i„.,.l jijii. ..I n.l lii-t

2y

1) 3 UWsi' (1803) siliiiiit .l.> uicïudi):.' \.

tSTll— 1S80, ni^l R.'k.ii.l l,- hfl.l.Ml, .l;i:ir
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iets breeder dan liet 3e. Lengte 4^—5* min. Gemeen op R u ni ex-soorten, vooral langs
rivierdijken ".

.

'

(rapliani Herbst) i. viridula de Geer.

Donkerblauw, zeldzamer groenaclitig-blaiiw, groen of zelfs blauwaclitig-zwart; de eerste 5 spriet-
leedjes, bet lialsscliild , de pootcn en meer of minder liet laatste sternict rood; de tarsen
meestal donker gekleurd. Zelden zijn de sprieten geheel zwart. Ook is bet balsschild souis
op het midden donker gevlekt. Lengte si— 45 m"ni. Zeer gemeen op R u mex-soorien en
Pol y gou 11 m avicniare. Ik ving een exemplaar met blauwachtig-zwarte dckscbilden bij

Gronsveld nabij Maastricht . . , 1. polygoni L.

IV. Sub-Familie (lALERUCINAE.

Vin. Tribus G A I, E R u c i N 1.

24 Agelastica Redtenb.

Lichaam eivormi,^' , op de bovenzijde ,i;e/iee/ oiiheliaard , op de onderzijde zeer fijn
behaard. Sprielen iets lan,i;er dan de helft '<an het lichaam , draadvormig ; liet y lid
langer dan het 2e, doch korter dan het y- Voorkaken kort en krachtig, mei ^stompe
tanden. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang , aan de voorzijde vrij sterk
iiitgerand ; de opgerichte kant van den zijrand breed-, die van den vom-- en achterrand
smal afgezet. Schildje driehoekig. Dekschilden aan de basis iets breeder dan het halsschild

,

naar achteren iets buikig verbreed, langs de zijden met een diepen langsindrnk nabij
de basis ; de epipleuren zijn van voren tamelijk breed en naar binnen gegroefd , zij

worden van af de hoogte van het metasternnm geleidelijk smaller en blijven tot kort voor
den afgeronden naadhoek zichtbaar. Prosternum tiisschen de co.xae smal en kantig,
de gewrichtsholten der voorcoxae zijn van achteren open. Schenen aan de buitenzijde
met eene scherpe, kielvormig verheven langslijn , met duidelijke eindsporen ; het klaiiwlid
der achtertarsen even lang als het ie lid ; klauwen aan de basis tandvormig verbreed.

De eenige Europeesche soort komt ook in Ahulerland voor.

Glanzig, gewoonlijk violetblauw, zeldzamer pnrperkleurig, bronzig of wel zwartaclitig; onder-
zijde altijd meer zwartaclitig. Dekscliilden iets dichter en krachtiger bcstippeld dan bet
halsschild. Bij bet $ vertoont het 5c sterniet een nagenoeg balf-cirkelvorniigen, lang behaarden
iiidrnk aan den achterrand. Lengte 6—y mm. Het „Elzenliaantje". Overal zeer gemeen en
schadelijk aan elzen. De glanzig grocnachtig-zwarte larven treft men aan in Mei en |nni op
de bladen van elzen, waarvan zij liet parenchyni afvreten ; tegen bet einde van |uli

kruipen zij in den grond 0111 te verpoppen, waarna de kevers in Augustus uitkniipen.' De
kevers overwinteren onder mos en afgevallen bladeren. De larve en de pop werden door
de Geer en Ratzebiiri;, de larve nog door nmiché en IVeise beschreven . . . . i. aini L.

25. Luperus Geoffroy.

Lichaam met tamelijk dun en teeder huidskelet , op de bovenzijde glad en .glanzig.

Kop klein , vooruitstekend ; met de oogen nagenoeg zoo breed als het halsschild, bij het
slankere i veelal breeder. Sprieten dun, draadvormig ; bij het S bijna zoo lang als, bij
het <? langer dan het geheele lichaam; het \e lid kort en verdikt, het 2e zeer klein,
het 2,e even lang als (Sub^gen. Calomicrns] of langer dan, soms 2 tot 4 tnaal zoo
lang als het 2e lid ; het 40' lid 'veelal langer dan de beide voorafgaanden te zamen.
Voorkaken met vijf tandjes. Kaaktasters klein. Oogen groot, grof gefacetteerd , bij het
i grooter en fneer uitpuilend. LLalsschild meer dan de helft breeder dan lang, aan den
voorrand recht afgeknot , aan de zijden en ook aan de basis duidelijk gerand ; de
achterhoeken nagenoeg afyerond en slechts de fjne , kantige rand als een klein tandje
uitstekend. Schildje driehoekig, aan den top afgerond. Dekschilden breeder dan het hals-
schild , dubbel zoo breed als lang ; naar achteren een weinig of nauwelijks verbreed;
aan het uiteinde Ie zamen , doch elk ook aan den naadhoek een jceinig , afgerond; niet
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dicht bcstippeld; met duidelijke cpipleuren , zonder indruk langs de zijden. Gewrichts-

hfllten der voorcoxae van achteren open , behalve bij het niet in ons gebied vcrle.i^en-

:ooordi,gde Sub-gen. Euluperus IFeise 1). Pooten tamelijk slank, de schenen zonder

kielvormig verheven langslijti aan de buitenzijde; aan het uiteinde met ecne fijne, korte,

moeielijk zichtbare eindspoor. Klauwlid der achtertarsen korter dan het \c lid. Klauwen

kort, aan de basis in een scherpen tand verbreed. Bij het S het laatste stemlet aan

den achterrand tweemaal diep ingesneden en de daardoor gevormde breede middenlob

altijd gegroefd; bij L. pinicola daarentegen is het laatste stemlet niet ingesneden,

doch 'steekt in 't midden iets lobvormig uit en vertoont voor den achterrand ,
in hel

midden , een klein groefje , dat aan weerszijden bultig verheven is.

De in ons gebied voorkomende soorten 2) leven op heesters en boomen , als: Saro-

thamnus, Ge'nista, Pinus en op berken ; ook soms op elzen, iepen en wilgen. De

onttvikkeling schijnt nog niet bekend te zijn.

Van de 37 Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

1 Het 3C sprictlid nagenoeg even lang als liec 2e. Halsschild van voren niet gerand. Dckschilden

op de acliterlielft met enkele opstaande haartjes bezet (Snb-gen. Calomicrns Stepli.) • ^

Het 3e sprietlid veel langer dan liet 2C. Halsscliild ook van voren lijn gerand (Sub-gen.

Lnpcrus i. sp.) ^

2 Bovenzijde geel, de acIiterheU't van liet lialsschild meer ol' minder nitgebrcid-, de naad en de

zijran'd der dekscbilden breed zwart. Onderzijde zwart, de eerste 3 of 4 sprietlecdjes, het

uiteinde der dijen, de sclicnen en tarsen der vooipootcn en veelal ook de middel- en achter-

schenen roodachtig-geclbrnin. Bij het $ zijn de sprieten niiin zoo lang als het lichaam, de

middenlob van het laatste stcrniet is vierhoekig en zwak gegroefd. Lengte 3—4 mm. Op

Sarothamnus vulgaris, Genista tinctoria en naar het schijnt ook op Calluna

vnlgaris. Meermalen bij Valkcnberg, Meersscn en Kcrkrade (Limburg); juli, Aug. Ook

eenmaal bij Goor 3). In Belgiij bij Spa en Carlsboiirg; ook bij Aken.
(nigrofasciatus Weisc, nee Goeze) 1. circumfusus Mar^h.

liovenzijde grootendeels zwart, de eerste 4 sprietlecdjes en de pooten roodgeel; de dijen

lietzij slechts aan de basis, of nagenoeg, tot op de knieën na, zwart. Halsschild geelrood;

veelal met eenige, meer of minder duidelijke, bruine vlekken, of met eene bruine dwarsvlek

V(iór het midden, of wel (ah. c. sUrestnl Weise) is het, op de randen na, geheel |iekzwart.

Bij het $ steekt het laatste sterniet in 't midden iets lobvormig uit en vertoont voor den

achterrand een klein dwarsgroefje door twee bultige verhevenheden begrensd. Lengte

2l—4 mm. Op sommige plaatsen in de grensprovinciën gemeen op jonge dennenscheuten,

ol'a. bij Venio, Roermond, Winterswijk, L(jchcni, Oldenzaal en Enschedé; jinii, Juli. Zij

schijnt ook bij Maastricht gevangen te zijn 2. pinicola DIts.

:; Halsschild in beide seksen, evenals de geheele bovenzijde, zwart. De eerste 4 sprietlecdjes en

de pooten roodgeel; eene kleine, niet scherp begrensde, vlek op de onderzijde der voordijen

nabij de coxae, een ring aan de basis der middeldijen bruin of pekzwart en de basaalhelft

der achterdijen zwart. Soms zijn de schenen naar het uiteinde iets donkerder en komen

ook exemplaren voor, bij welke de lijne randlijst aan de basis geel is. Kop, met de groote

oogen, hij het $ iets breedcr dan het halsschild. Dekschilden overal lijn en matig dicht be-

stippeld. "Het $ is slanker dan het 5, de sprieten zijn langer dan het gelicelc lichaam, de

dckschilden met nagenoeg parallele zijden en op het laatste sterniet bcvuidt zich eene

tamelijk groote, diepe groef. Het ? is meer langwerpig-eirond, de sprieten zijn veel korter

dan het lichaam, de kop smaller dan het halsschild en de dekschilden naar achteren verbreed.

Lengte 4—5 mm. In de heidestreken zeer gemeen op berken, ook wel op elzen en wilgen.

(rufipcs Gylh., betulinus Joann.) 3. longicornis F.

Halsschild, ten minste hij het S, geel. Alle dijen op de basaalhelft of de voordijen slechts aan

de basis zwart 4

4 Halsschild bij het <? zwart of pekbruin , bij het % geelrood. Kop , met de oogen , bij het $
zoo breed als het halsschild. Dekschilden zwart met uiterst geringen blauw- of groen-

achtigen weerschijn, duidelijk en gelijkmatig bestippeld. Het $ gelijkt op dat van longi-

cornis, doch is kleiner en veel slanker, met langere sprieten en nog krachtiger hestippelde

dekschilden. De eerste 3 sprietlecdjes aan de onderzijde roodgeel. De voorpooten zijn rood-

geel, de voordijen met donkerder basaalhelft, de achterpooten donker en slechts het uiteinde

1) Opguvdi van L. (Euluperus) xanlliupu» hlls.. uil li.'l ..uili|;i;rud '{.Am-A li.rusii-ii c,ui:.iwi|lclil uji uiijuisl.- Jii.-ni

2) De laecsle snuilcn van dil genus leven in lier^sti-eken.

3) Hel voürkumeii bij den Haag li.unt mij eeni(^s/.ins t\vijrelaelili^ ^üu^.
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der dijen en de basis der schenen roodachtig. Het $ gelijkt op dat van flavipes, doch

is kleiner en op de dekschilden meer gelijkmatig en sterker hesilpiicld; zwart, de eerste 3

of 4 lecdjes der korte sprieten, de pooten , behalve de dijbasis, en het lialsschlld geelrood.

Zelden zijn de schenen, evenals bij het g, naar het uiteinde iets donkerder. Lengte p,J—4 mm.
Op lage iepen en andere heesters, vooral in bergsireken. In de omstreken van Maastricht,

JiMii. Ook in Westl'alen en in België fprov. Luik).
(^rulipes (loeze, dispar Ivcdtb.) 4. niger Coeze.

Halsschild in beide seksen geel. Kop, met de oogeu, bij het J aanmerkelijk breeder dan

het halsschild. Halsschild bij bet ]j minder verbreed dan bij het 5- Dekschilden zwart,

soms met zeer geringen groen- ol' blauwacluigen weerschijn; tamelijk lijn, iets grover en

fijner dooreen, bestippeld. De eerste sprietleedjcs eu de ponten roodgeel, de basis der voor-

dijen, de basaalhellt der middeldijen en het grootste gedeelte der achterdijen zwart. Bij het

slankere g zijn de sprieten aanmerkelijk langer dan het lichaam, de aizonderlijkc Icedjcs

ongeveer even lang als het halsschild; de eerste twee leedjes aan de onderzijde en de basis

van het 3e lid licht gekleurd; de schenen en tarsen zijn veelal meer of minder berookt; de

groef op het laatste sterniet reikt nagenoeg tot aan den voorrand. Bij het $ zijn in den

regel de eerste 3 of 4 sprietleedjcs, benevens de schenen en tarsen eenkicurig roodgeel.

Lengte 3|—5 mm. In de heidestreken gemeen, vooral op herken, doch ook op wilgen en

elzen en naar bet schijnt ook op Vaccinlum 5. flavipes L.

26. Phyllobrotica Rodtenb.

L/i haam met taviclijk dun ei: iccek liuidskclct , ?iaar ac/i/ereii ie/s veibrccd
, g/ansix

en Jïjn bestippeld. Kop, met de oo^en, zoo breed als of iets breeder dan het halsschild. Sprieten

draadvormig , iets langer dan het halve lichaam , het y Hd iets langer dan het 2e.

Oogen klein, weinig uitpuilend. Voorkaken kort en breed, met 3 tandjes. Halsschild de

helft breeder dan lang; met bijna rechte, fijn gerande zijden ; bij de eenige inheemschc

soort met ongerande basis, aan weerszijden onduidelijk ingedrukt; de haarstippen in

de 4 hoeken groot Schildje driehoekig, met afgeronden top. Dekschilden breeder dan
net halsschild , dubbel zoo lang als te zamen breed, aan het uiteinde eenigszins afge-

stompt ; de brcede langsindruk , langs de zijden , buiten de schouderbuil gelegen , is

over het eerste 'i der lengte sterk naar onderen gericht en de zijden aldaar tegen het

lichaam aangedrukt, zoodat de scherpe randlijn , van boven gezien , over het grootste

gedeelte onzichtbaar is ; de epiplcuren ontbreken geheel. De voorste coxaalholten staan

van achteren wijd open. Schenen met afgeronden buitenrand , aan het uiteinde zonder

eindspoor; ixrsen slank , het ie lid even lang als de volgende 2 leedjes te zamen. Klauwen
kort, aan de basis breed getand. Bij het <? is het pygidium vertikaal geplaatst , de

stern iten zijn over het midden verdiept , soms ook samengeschoven en in dit geval het

laatste zeer groot ; enkele sterniten zijn van uitsteeksels of aanhangsels voorzien , de

achterrand van het laatste is door twee diepe insnijdingen in drie slippen verdeeld.

De soorten leven op vochtige of beschaduwde plaatsen , vooral langs oevers , op
planten , slechts weinigen bijeen. Bij gevaar trekken zij de pooten in en laten zich vallen

Van de 4 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Rovenzijdc glad en zeer glanzig, roodgeel; de schedel, het metasternum en het achterlijf zwart.
Dekschilden elk met twee zwarte of bruine, eenigszins uitgebreide vlekken, de cene aan de
basis, de andere nabij bet uiteinde; soms worden deze vlekken gedeeltelijk onduidelijk; bij

ab. c. *munda Weise ontbreekt ife voorste vlek geheel. Bij het $ is het eerste voortarsen-lid

veel breeder dan het volgende. De middelste 3 sterniten zijn in het midden samengeschoven.
Het 5e sterniet is groot, met een breeden midden-indruk; het 4e sterniet met een klein

groelje en van eenige uitsteeksels voorzien. Lengte 5J — 7 mm. In moerassige streken op
Scutellaria ga 1 e r icu I at a. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

t. quadrimaculata L.

27. Serinjia Ghapuis.

Lichaam op de bovenzijde glad en glanzig; op de onderzijde fijn, op de buik iets

afstaande behaard ; roodachtig-geel met iiietaalkleurige dekschilden. Sprieten iets langer
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dan het halve lichaam , hel 2e lid zeer korl , hel ^e iels langer dan het 2e, doch korter

dan het 4e. Bovenlip groot, nitgerand. Voorkaken krachtig onluiikkeld , i,-tandig. Ilals-

schild breed-vierhoekig ; de voor- en achterrand bijna recht , niet gerand ; de zijden

breed gerand, aan weerszijden met eene groote , diepe groef. Schildje driehoekig en

onbestippeld. Dekschilden aan de basis iets breeder dan het halsschild , naar achteren

iets verbreed; i<crward en vrij grof bestippeld ; met matig brecde
,
geleidelijk versmalde

epiplcuren. Geivrichtsholten der voorcoxae van achteren door de epipleuren van den

prothorax gesloten. Schenen aan den buitenrand afgerond , die der middel- en achter

-

poolen met eene duidelijke cindspoor. Het ie tarslid bijna even lang als de beide vol-

i^'-ende leedjcs te zamen. Klauwen aan de basis scherp getand. Bij het c? is het ic tarslid

onmerkbaar verbreed , de achterrand van het laatste sterniet tu'ceinaal oppervlakkig

uitgebogen.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

RoodaLinig-gccl , de sprieten en het SLliikije z\v;iit, uoU het uiteinde der schenen en de tarsen

gewoonlijl; zwartaiiitig; eene scliedclvek en de deltschilden t'rani iiietaliisLh groen, veelal

niet geelkoperUIeurigcn weerschijn ol' blauwgroen ol' pa.irsacluig-blaiiw, bij ab. c. 'ciipriiia

Weise helder koperroud ol' metallisch vuurrood. Lengte 5 -rtj mm. i). In den nazomer
gemeen op t'.aliiim vevnm en erecttiin, ook wel op Tanacetnm vulgare en

Senccio jacobaea. Ik zag uit ons land meest exeni|)laren met groene, slechts bij uitzon-

dering met blauwgroene dekschilden. De gehcele ontwikkeling werd door Buddeberg beschreven.

I. halensis L.

28. Galeruca Geoffroy.

(Adimonia Laichart.)

Lichaam plomp, met tamelijk hard chitincskelel , naar achteren sterk verbreed ; op

de bovenzijde krachtig bestippeld en spaarzaam
, fijn behaard of nagenoeg kaal; op

de onderzijde duidelijker behaard. Kop gebogen , meestal tot nabij den achterrand der

tamelijk kleine oogen in het halsschild teruggetrokken. Sprieten krachtig ontunkkeld

,

draadvormig , bij uitzondering snoervormig , even lang als het halve lichaam, zeldeii

iets langer ; het 2e lid kort , het T,e even lang als of langer dan het 4e Bovenlip smal

,

meer of minder nitgerand. Voorkaken kort en breed, ^-ta?idig. Halsschild 2) dubbel zoo breed

als lang of breeder ; aan den voorrand recht afgeknot of flauw uitgerand en smaller

dan aan den , hetzij recht afgeknotten , of voor het schildje , bij de meeste soorten echter

ook nog nabij de hoeken een weinig uitgebogen , achterrand ; >net eenigszins kantig ver-

heven zijranden , achter het midden geleidelijk of hoekig uitgerand ; de oppervlakte

oneffen , met eene middengroef en een breeden indruk aan weerszijden. Schildje aan het

uiteinde afgerond. Dekschilden aan den voorrand een weinig breeder dan de basis van
het halsschild, naar achteren verbreed, even lang of hoogstens dubbel zoo lang als breed

;

elk aan het uiteinde afgerond, de zijrand kantig opgericht en daarlangs meer of minder

gegroefd ; ?net duidelijke epipleuren ; bij de meeste soorten is de naad verdikt en ver-

toonen zich op elk dekschild 4 langsribben en soms nog 5 bijkomende ribben, behalve de

krachtige , onregelmatige bestippeling Geuirichtsholten der voorcoxae door de epimeren

van den prothorax volkomen gesloten, slechts bij het Ziiid-Europeesche Sub-gen. Ar ima
Chap. open. Pooien krachtig ontwikkeld , de schenen tamelijk plat gedrukt en naar het

uiteinde verbreed ; achtcrschenen grof bestippeld, glanzig, met verspreide , afstaande
borstelharen of met verspreide stekels bezet ; middelschenen met eene korte , steeds

duidelijke eindspoor , welke bij G. m el anoc ep h ala zeer klein is, bij rufa ook

nog aan de achterschenen ïcordt aangetroffen. Tarsen op de onderzijde met eene dichte,

soms geheel of gedeeltelijk middendoor gedeelde viltzool ; het eerste achtcrtarsen-lid even

lang als de beide volgende lecdjes te zamen , het ^e lid hartvormig en breeder dan de

1) Expriii>l;ireii wi'lke 7 iiiiii It^iifiln luM-eikeil z:in ik uil utls land ilo;; iiiel ; dt-rpe lijkc uruoli- .•xi-iiipkirfii kuiiien iii dp liiT^;

.Irrk.ii \:iii Midd.-l-[)uil»ililiiiid \Hilvuldig voor

^) Mibvunniagen van het lialsscliild kuiuen dikwerl* vuur.
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voorafgaanden. Klauuicn in het midden scherp getand i). Gevleugeld , slechts een
paar soorten ongevlcjigcld. Bij het S het laatste sterniet van achteren hetzij afgeknot of
flamv nitgerand, hetzij veelal dieper iiitgerand en met een diep groepje in 't midden
aan den achterrand. Bij het bevruchte wijfje neemt het achterlijf sterk in omvang toe

en steekt ver buiten de dekschilden uit. De soorten 2 ) leven op droge , zonnige plaatsen
,

slechts 'weinigen op vochtige grasvelden ; op verschillende planten , dicht nabij den grond.
De larven treft men soms in groote massa's aan, zij leven o. a. op Taraxacum,
icelke plant veelal tot op den 'wortel afgegeten wordt ; andere soorten vreten aan de
bladen van Achillea m i 1 1efo l i urn , Ce

n

tau r ea jacea , Artemisia campcs-
Iris, Cerastium ar ven se enz. Het verpoppen geschiedt in den grond

De larve en pop van G. tanaceti zijn door Roscl en de Geer, de larve is nog
door Kaltenbach en Kittel ; de larve van rust ie a is door Kaltenbach , alsmede de
ontwikkeling door Vasvnry; de ontwikkeling van laticollis door Boheman beschreven.

Van de 36 Europcesche soorten komen 2 /// N'ederland en 5 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Alle scliencii grof bestippeld, glanzig; met verspreide borstelliiaen of stekcN bezet. Sprieten
diU, draadvormig. Gevleugeld (Sub-gen. Galcriica i. sp.) 2

De middelsclicnen fijn en dicht bestippeld, dof, fijn en diclit bcliaard. Al of niet gevlengeld.
Doorgaans kleinere, roode soorten •

rt

2 De zijrand en de helft van den basaalrand der dekscliilden zeer sterk kantig opgericht. Onder-
zijde donker behaard. Geheel diep zwart, iets glanzig, soins meer dof. Pas uitgekomen
exemplaren hebben vuilbrtiine dekscliilden. Kop en halsscliiUÏ uiterst kort en fijn, op de onderzijde
overal verspreid en nagenoeg neerliggend lijn behaard. Halsscliild met zeer weinig itebogen
basis, naar voren sterk versmald, met zeer kantig opgericluen zijrand. Dekschilden dicht
en grof bestippeld, veelal met de geringe sporen van langsribbcn; soms kunnen de eerste
bijkiniiende langsribben vrij duidelijk zijn. Lengte 6'- 10. Gemeen, vooral in den nazomcr
en herfst in zandige streken, op A ch i I lea, T a n ace 1 11 ni , Sen eci o , C e ra s ti uni en
andere planten i. tanaceti L.

Alleen de zijrand der dekschilden sterk kantig opgericht, hoogstens even om den sclioiiderhoek
doorloopende. Onderzijde met glanzige, witachtige liaartjes bezet 3

3 Schenen naar het uiteinde sterk en (ilotseling verbreed, met sterk gebogen buitenrand ... 4

Schenen naar het uiteinde weinig en geleidelijk verbreed 5

4 Dekschilden met krachtig ontwikkelde langsribben, welke allen of gedeeltelijk door bcstippelde
tusschenruimten onderbroken zijn, zoodat van de langsribben en van de ecnigszins aange-
duide bijkomende ribben, gesvoonlijk slechts een aantal langwerpige, bultige, verhevenheden,
als in ketenrijen voorhanden zijn. Zwart, het halsscliild "en de dekschilden geelbruin; het
midden van het halsscliild en de onderbroken langsribben pekbruin. De vorm is veranderlijk,
men beeft n.l. , in beide seksen, zoowel meer gestrekte als zeer korte, naar achteren sterk
verbreede exemplaren, welke aan rustica herinneren. Halsscliild dubbel zoo breed als lang;
zelden aan de zijden gelijkmatig afgerond, of van af het midden nagenoeg rechtlijnig ver-
smald; in den regel zijn de zijden tot aan liet midden iets verbreed en uitgebogen, vóór
liet midden tamelijk rechtlijnig of iets uitgebogen-vcrsmald. Het eerste tarslid vertoont bij

het $ aan alle-, bij het <? veelal slechts aan de achtcrpooten eene gladde langslijn op dé
viltige zool. De buik is verschillend dicht in de breedte gestreept, glanzig of nagenoeg dof.
Lengte 6—8 mm. In zandige streken. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf, in
Wcstfalen en Hannover. Ik zag een belgisch excmpaar uit de col. Wcsm'acl, volgens het
etiket uit de duinstreck

C' " ter ru'p ta Oliv.)

Dekschilden met niet onderbroken, krachtig ontwikkelde langsribben; hetzij alleen de hoofd-
ribben of nog bovendien eenige bijkomende ribben. Halsscliild meer dan 'dubbel zoo breed
als lang. Zwart, de bovenzijde geelbruin, zcKIzanier bruin 3); de langsribben der dekschilden en
gewoonlijk ook het midden van liet halsscliild pekbruin of zwartachtig. Deze soort is zeer
verwant aan intcrrnpta en daarvan wellicht slechts een lokaal ras. Gewoonlijk is het 2C
sprietlid iets langer dan bij interrupta en is de bestippeling op de dekschilden minder
diep. Lengte 6 -9 mm. Op zonnige heuvels met vruchtbaren bodem, in liet eerste voorjaar
en in den herfst. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk bij Rijssel . . . (circumdata Dfts.)

') Bij I li^iiv suüitfii uil /uiil-r.Uïlaml ^ijii ilc khiuweii iiicl y.-land.

^) De iiieestp sourlen leven in liet gebied om de MiddeUnndsche zee.

3) Iii Oostelijk Europa komen ook donkerbruine of zwarie exemplaren voor.
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5 De zijrand v:ni liet lialsscliild is sclier|) en lioogkaiuig opgcriclit, daarlangs diep gegroeid;

achter het midden met eene vrij dicjie iiitranding, daarvóór eerst eenigszins al'gerond-ver-

breed en dan sterk versmald en nitgcbogen, met selicrpe voorhockcn; zeldzamer zijn de zijden

zeer weinig boehtig. Dekscliilden niet dnidelijke langsrihben, de zijrand om de schouders
breed omgebogen en aldaar van boven dnidelijk zichtbaar. Deze soort is zeer veranderlijk

in vorm en klenr; hetzij breed en sterk gewell'd ol' meer gestrekt en minder gewelfd. Zwart,
de bovenzijde stroogcel, geelbruin, ol' donkerbruin, zeldzamer zwartbrnin ol' pekzwart
(ah. c. aiithraciim Weise), met ol' zonder lichtere randen van het lialsschild. De zeer donkere
exemplaren zijn doHer. Ook zijn bij sommige exemplaren de langsribben op de dekscliilden

donkerder gekleurd. De donkere exemplaren doen iets denken aan tanaceti, doch zijn bij

deze soort de voorhoeken van het halsschild niet scherp aangeduid en is de onderzijde niet

witachtig behaard. Lengte 7 — 11 mm. Op droge grasvelden aan verschillende lage planten,

ook meermalen tegen bouten schuttingen. Pekzwarte exemplaren meermalen langs de zeekust,

doch ook hij Arnhem en Maastricht . . . (pomonae VVeise, nee Scop.) 2. rustica Schallcr.

De zijrand van het halsschild is bijna niet kantig opgericht en slechts zeer zwak uitgebogen
(>( bijna recht. Deze soort doet eenigszins denken aan eene zeer groote Loch maea capreae.
Zwart, halsschild en dekscliilden bruingeel ol' licht stroogeel , na den dood gewoonlijk
meer vuilbruin. Halsschild meer dan dubbel zoo breed als lang, van voren weinig smaller

dan van achteren; met stompe, iets afgeronde voorhoeken en afgeronde achterhoeken; de

indrukken gewoonlijk iets donkerder gekleurd. Dekscliilden onbchaard, dichter bestippeld

dan het halsschild, zonder langsribben of slechts met onduidelijke sporen ervan; de zijrand

smal afgezet en weinig kantig opgericht. Lengte 6— 8j mm. Op vochtige grasvelden, in Juli.

Niet inlandscli. Verbreid in Noortl-Duitschland. . . (fontinalis Boliem.) (1 a t ico 11 is'Sahlb.)

6 Schenen naar het uiteinde sterk verbreed. Dekscliilden gewelfd, gewoonlijk met de aanduiding
van langsribben. Acliterscbenen met eene eindspoor. Gevleugeld (Sub-gen. Emarbo pa Weise).
Zwart, de bovenzijde geheel rood, zelden de kop en het midden van het halsschild zwart-
achtig. Sprieten snoervormig, zwart, de eerste twee sprietleedjes en de basis der volgende

3 of 4, zelden ook het cindlid rood. Kop en halsschild vrij dicht en sterk-, de dekscliilden

veel lijner en dichter dan het halsschild, rimpelig bestippeld. Pooten vrij kort en krachtig
ontwikkeld. Lengte 4J—6 mm. Niet inlandsch. Bij Aken (riifa Germ.)

Schenen smal, naar het uiteinde een weinig verbreed. Dekscliilden vlak, geheel zonder langs-

ribben. Ongevleugeld. Eindsjioor der nüddelsclieneu uiterst klein en onduidelijk (Suh-gen.
llaptocelis Weise). Zwart, de bovenzijde, behalve de kop en bet schildje, rood ; onbehaard,
zeer lijn gechagrineerd. Kop en halsschild zeer grof en niet dicht, de dekscliilden veelfijner

en dicht bestippeld. Dekscliilden naar achteren verbreed en aan het uiteinde al'geknot, de
buiten- en binnenlioek afgerond. Lengte ;',^— 5 mm. Niet inlandsch. Verbreid in Middel-
Europa (aptcra 15on., Iiaematidca Germ.) (m e la n occ p ha 1 a Ponza)

20. Lochmaea Weise.

Di/ ,i,r;/r/.\\ //c'/ïcM' den 07'ci\i;an^\' 7'ormt van G a l e r u c a tot Galcrue ella , onder-

scheidt zich van eerst,i;enoemd genus door de van achteren niet toesloten voorste coxaal-

hoiten , van Galerucella door de nagenoeg onhehaarde bovenzijde , ivaarop hoogstens

enkele, zeer korte, fijne haartjes in de stippels staan en door de eigenaardige se.xucele ken-
merken. Sprieten bij het $ slank , langer dan het halve lichaam , bij het ? korter en
iets dikker. TIalsschild aan de basis nabij de achterhoeken en voor het schildje iets

uitgerand, met eene middengrocf en aan 'weerszijden een breeden indruk. Schildje drie-

hoekig , }net afgeknotten top. Dekschilden naar achteren eenigszins verbreed, tamelijk

gewelfd ; verward en .g'rof bestippeld, met iets verheven naad en verdikten
., afgezetten

zijrand, zonder langsribben ; met zeer duidelijke epipleuren. Pooten krachtiger ontwik-
keld dan bij Galerucella ; alle schenen fijn bestippeld, dof, dicht en fijn behaard.
Bij het i zijn de achterschenen iets gekromd en is het eerste tarslid verbreed ; ook
zijn de laatste twee sterniten anders gevormd dan bij het J ,• het 4e stemlet is eenigs-

zins 7i'i/d uitgebogen , met tamelijk steil afvallende zijden ; het ^e stemlet is in het

midden diep uitgehold, welke uitholling van voren eenigszins hoefjzervormig verbreed is.

De soorten leven vooral op wilgen of meidoorn , eene enkele op heidekruid. — De
vermoedelijke larve van L. crataegi is door Weise, de larve van capreae door
Ratzeburg beschreven. De larven van L. capreae doorvreten het bladparenchym van
berken en van Salix caprea eii worden daardoor schadelijk.

De 3 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.
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1 De zijden van het lialsschild meer afgerond. Deze soort is veel korter en meer gewelfd dan
de beide anderen; de sprieten en tarsen zijn l;orter, liet scliildje geheel beliaard. bovenzijde
zeer grof en eenigszins inccnvloeicnd hestippeld. Onderzijde zwart, het laatste sternict

geheel of gedeeltelijk, benevens liet 4e cii veelal ook nog het 3e sternict in het midden
rood. Sprieten zwart, de eerste 6 leedjts aan de basis, bij liet $ meer intgebrcid dan bij

het <?, roodbruin; het 3c lid bij het $ iets langer dan, bij het $ dubbel zoo lang als het 2e.

Het (J is korter en meestal donkerder rood dan het J, de indrukken van het halssehild, liei

schildje, twee meer of minder ontwikkelde langsstrepen op de dekschilden en de |iooten zwart,
de schenen met roodachtige basis; ook is het eerste tarslid slechts matig verbreed. Rij bet

2 is de gehecle bovenzijde benevens de ]iooten rood. Bij het ^ is soms bet schildje rood
en her halssehild benevens de dekschilden eenkleurig rood, of wel de kop, het halssehild

behalve eene dwarsvlek aan weerszijden van de basis, en de pooten nagenoeg geheel zwart
(ab. c. *binotata Dfts.). Ook is soms bij het % het halssehild donker gevlekt en ook het

schildje donker {crataegt Dfts.), of wel vertooneii de dekschilden een of twee der zwarte
langsstrepen van het (?; hierbij kan ook nog het halssehild meer of minder donker gevlekt,

of het schildje donker zijn. Stroogelc of geelbruine exemplaren, welke aan ca prea e herin-

neren, vormen de ab. c. pallida Joann. Lengte 4^-5 mm. Verbreid, vooral in de lieidc-

streken, op bloeienden meidoorn; de larve leeft in het vriichtbeginsel. De ab. c. prillidn bij

Domburg en Valkenberg (sanguinea F.) t. crataegi Forst.

De zijden van het halssehild in 't midden hoekig verbreed. Lichaam meer gestrekt en minder
gewelfd. Bij het ^ is het eerste tarslid meer verbreed 2

2 Voorhoofd dicht rimpelig bcstippeld. Dekschilden grof en vrij dicbt bcstippcid. Zwart, het hals-

sehild en de dekschilden stroogeel of vuil geclbrinn, bij levende exemplaren soms gedeeltelijk

helder roestrood. Ook ktinnen de dekschilden meer of minder zwartaclitig zijn, hetzij elk op
het midden, hetzij beiden met eene groote gemecnsclia|ipelijke vlek (ab. e. */Kf//:'f/,y(? Weise);
nog kunnen de sprieten, pooten en het midden van het halssehild zwart zijn. Ook komen
exemplaren voor, bij welke het voorste gedeelte en het midden van het halssehild nagenoeg
glad, of slechts met enkele stipjes bezet is; deze zijn dadelijk van suturalis te onder-
scheiden door de zwarte wangen. Sprieten bij het J even lang als, bij bet $ langer dan het

halve lichaam; de eerste 4 of 5 leedjes roodgeel, het ie op de bovenzijde zwartachtig, de

volgende niet zelden niet iets donkerder uiteinde. Halssehild matig dicht, krachtig en diep

bcstipiield, onelVen, de indrukken gewoonlijk bruin of zwartachtig. Het tiiteindc der

dijen, de schenen en de tarsen eenigszins bruingeel, veelal de tarsen en de binnenzijde der
schenen donker. Bij het f op het midden van het 2e tot 4e sterniet met lange, opgerichte

haartjes, welke op het 2C cii 3e sierniet meer bundels vorLuen; ook is het eerste tarslid in 't

oog vallend verbreed. Lengte 43—6 mm. Van Mei tot juli gemeen op wilgen, vooral op
Sali.x caprea 2. capreae L.

Voorhoofd meer verspreid bestippeld. Dekschilden fijner en dichter bcstippeld. Deze soort

is zeer verwant aan capreae. Aan den kop is de clypeus geheel of slechts aan den voor-
raiid, benevens de zijden vóór de oogen, van af den sprietwortel naar buiten roodgeel. Het
halssehild is glanzigcr en vooral op de voorhelft meer verspreid bestippeld. De naad der
dekschilden is aan de binnenzijde gewoonlijk gebruind. De kleur is nagenoeg als hij ca p rcac,
doch zijn niet zelden het halssehild en de dekschilden, vooral bij het leven, eenigszins

roestkleurig ; deze kleur kan meer en meer door zw.nrt verdrongen worden, daar vooreerst
drie zwarte vlekken op het halssehild voorhanden kunnen zijn , of tot een dwarsband kunnen
zijn versmolten. Hij ab. c. "nlgrita VVeise is de schijf van het halssehild tot nabij de randen
en zijn de dekschilden geheel zwart. Gewoonlijk zijn alleen de uiteinden der dijen en de
basis der schenen of dezen geheel rocdachtig-geelbruin. Bij het ^ is het eerste tarslid, vooral

aan de achterpooten , sterk verbreed en zijn de haarbundels op het 2e en 3c sterniet vrij groot
en dicht. Lengte 5— fï mm. In de lieidestreken gemeen op Ca 1 1 u n a v u I ga ris, langs denneii-

bosschen. Juni, Juli 3. suturalis Thoms.

30. Galerucella Grotch.

(Galeruca auct.)

Lichaam langwerpi\^-ovaal of inccr gestrekt ; zeer kort en fijn , ncerli^^gcnd , dicht

behaard. Kop bijna of tot aan den achterrand der oogen in het halssehild terugge-

trokken ; tnsschen de oogen , boi'cn de sprieten , met tivee builen , ivelke door eene langs-

groef gescheiden zijn. Sprieten draadvormig , ongei'ecr zoo latig als , of iets langer dan
het halve lichaam ; het \e lid krachtig onticikkelil , ongeveer driemaal zoo lang als

breed, het ze kort, hei y ongeveer zoo lang als het ie. Voorkaken ^-tandig.



l.XXII. ClIRYSOMELIDAi;. — 30. Galerucella. 457

Kaaktaslcrs kort. het 2c en 2,e lid bij G. vibnrni opgeblazen , bij de andere soorten

slechts matig verdikt llalsschild dubbel zoo breed als la?tx, nabij het midden het breedst,

met afgeronde of hoekig verbreede zijden , oneffen. Schildje vrij groot, ecnigszins vier-

hoekig, naar achteren versmald, aan het uiteinde uitgerand, afgeknot of afgerond.

Dckschilden met nagenoeg parallele zijden , minstens de helft langer dan te zamen breed,

elk aan lul uiteinde afgerond of min of meer in een tandje uitgetrokken ; aan de basis

breeder dan het halsschild, naar achteren geleidelijk iets verbreed; onregelmatig bestip-

l>eld , met duidelijke sehouderbuil en veelal met de aa/iduiding van t-ivee verheven langs-

strepen ; de eenigssins vlak uitgebreide zijden langs den bovenrand der zeer duidelijke
,

uitgeholde en behaarde epipleuren gegroefd. Gewrichtsholten der voorco.xae van achteren

open. Schenen tamelijk dik, slechts weinig plat gedrukt
, Jljn bestippeld, dof, dicht en

jij7i behaard, aan het uiteinde zonder sporen. Aan de tarsen is dan eens het \e , dan

eens het ze lid het langst; het 3c het breedst, aan het uiteinde ingesneden , met twee

groote , afgeronde lobben ; de klamven met een klein , scherp tandje of zij zijn gespleten.

Bij het $ is het ^e sterniet iets korter dan bij het 2 ,
aan het uiteinde meer ofminder

opgericht en in 7 midden gegroefd ; bij het 5 is dit sterniet uitgesneden of uitgerand.

Bij soorten wier achterlijf zwart gekleurd is , breidt zich de gele kleur van het uit-

einde bij het S verder uit dan bij het % , waar zij slechts een randzoom vormt.

De soorten van dit genus zijn vuilbruin
,
grijsbruin , roodachtig- ofgeelbruin, veelal

bruin of zwart gevlekt. Zij leven, in aantal bijeen, op de bladen van verschillende plan-

tensoorten , welke zij onregelmatig doorvreten. G. viburni leeft uitsluitend op Vibur-
n u m-soorten ; anderen houden verblijf op verschillende tuaterplauten en enkelen op iepen

,

'wilgen , elzen en hazelaars.

De larve van G. viburni is door Bouché , Kaltenbach en Kawall , die van
.xa nt h o me lae n a door Heeger , die van nymphaeae door de Geer, West'wood,

Schaupp en U'eise, die van line o la door Weise , alsmede hare pop door Rosenhaucr

;

de larve en pop van calmariensis zijn door Cornelius beschreven.

Van de 8 Europecsche soorten komen 7 in Nederland en i /;/ het aangrenzend

gebied voor.

1 Klip vrij 1:111!;, met brccdc, zijwiKirts iiit|iiiilcndc w;iiigeii en krachtig omwikkelde, lange voov-

kaken. De dijen der middel- en aclucrpooten iets dikker dan die der voorpouten (Suli-gcn.

Pyrrlialta joann.). Licliaam naar verhouding iets breeder, hnoger gewelfd, op de boven-

zijde veel dichter en veel Hincr, eenigszins rimpelig bestippeld en op de onderzijde lichter

gekleurd dan de overige soorten; eenigszins mat zijdeglaiizig-, zeer dicht, geelachtig behaard.

Vuil geelbruin; het uiteinde der afzonderlijke sprietlcedjes, eene langwerpige voorhoofdsvlek,

de middcllijn en de zijden van het halsschild, het schildje en de schouderbuilcn der dck-

schilden zwartaclitig. De epipleuren der dckschilden zijn naar achteren versmald en verdwijnen
voor het uiteinde. Hij het $ reiken de S]irieten tot over- bij het 5 tot aan het midden der

dckschilden. Het halsschild is minder onelïen dan bij de meeste andere soorten, met eene van

achteren duidelijl;e middengroef en een zwak verdiepten laiigsindruk aan weerszijden. Dck-
schilden aan den iiaadliock volkomen afgerond, inct een zwak aangeduiden, naar binnen gc-

richten, scheeven indruk op de voorhcift en eene langwerpige, zwakke, bultige verhevenheid
achter het midden. Hij sommige exemplaren vertooncn de dekscliildcn een zwarten langsband

dicht langs den brccden zijrand, van af den schouder tot over het midden. Volgens U'eise

zijn ook exemplaren bekend met zeer donkere dekschilden, met groenacluigen weerschijn.

Bij het (f is het laatste sterniet die)i gegroefd en is de diep liggende achterrand uitgerand.

Bij liet $ is dit segment in het midden iets opgericht, van eene fijne iniddengroef voorzien

en aan het uiteinde met eene iiitranding; tusschen het laatste sterniet en het laatste tergiet

komt eene groote, breede, tongvormige plaat te voorschijn. Lengte 4^— 6^ mm. Op vele

plaatsen niet zeldzaam op den sneeuwbal (Viburnum opiilus). De volwassen larven

kruipen in het begin van Juni in den grond en verpoppen na 3 weken in een cocon; de

kevers verschijnen in liet einde van juli of begin van Aug. liet 5 legt hare eieren op hoopjes,

in kleine liolten die zij in i- of a-jarige takken geknaagd heelt i. viburni Payl;.

Kop kort, met sinalle, uitgeholde wangen en vrij korte voorkaken. Dijen minder ontwikkeld,

smaller (Sidi-gen. Oalerucella i. S)i.) 2

2 Epipleuren der dekschilden naar achteren versmald en voor het uiteinde verdwijnend. Hals-

schild met in 't midden verbreede zijden , met twee grof besti|ipelde, meer of minder diepe,

indrukken; in 't midden veelal glad en onbehaard. Dekschilden vrij grof en niet zeer dicht

bestippeld 3
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Epiplciircn der dckscliiklcii tot nabij Iict uiteinde dczcll'dc breedte behoudend en tot ;ian den
iKiadliocl; diiidelijU zichtbaar

1;

;5 Ilalsseliild in het midden onbehaard, de zijden achter de liocliige vcrhreeding lioclitig versmald. 4
Halsschild overal behaard, de zijden achter liet midden nagenoeg rechtlijnig versmald, alleen

de hoeken zelf iets uitstekende. Deze soort valt gemakkelijk in 't oog door de gelijkmatig
diclit witgraiiw behaarde, tamelijk dolle bovenzijde, de at'genmde zijden van liet halsschild,

welker schijf sleclits van vlakke indrtdiken voorzien is, de duidelijk afgekorte epipleuren en
de nagenoeg rechte, doch aan den uitersten top nog afgeronde, naadhoeken der dekschilden.
Lichaam gestrekt; geelbruin, graiiwgeel, roodgcelaclitig of roodachtig-geelbruin

; het uiteinde

der afzonderlijke sprietleedjes, het voorhoofd achter de builen of ten minste een of meer
vlekjes daarop, eene breede middellijn op het halsschild, het schildje, het meso- en meta-
stcrnum, alsook de buik, behalve het uiteinde, zwart. Dekschilden langs deu naad eenigs-
ziiis ingedrirkt, vrij dicht en sterk hestippcld. Meestal is ook de schoiiderbiiil donker "of
zwart, zeldzamer zijn de dekschilden ecukleurig. Hij eenc op elzen en hazelaars voorkomende
kleur-aberratie vertoonen de dekschilden een brtiinachtigen of zwarten langsbaiui langs den
zijrand, welke zich soms zoodanig uitbreidt, dat het geheele midden, op de randen na, zwart
is. De op wilgen levende exemplaren daarentegen zijn roodgeelachtig, de laatste twee sterniten,
veelal ook de achterrand of ook nog de zijden der voorafgaande twee sterniten rood

; bij

die welke op elzen en hazelaars leven is de grondkleur der bovenzijde meer granwgeel en
de onderzijde donkerder, zoodat slechts een zoom op het laatste sterniet licht gekleurd is.

Bij het (? het laatste sterniet inet ecuc driehoekige, sterk behaarde groef; het J met eene
kleine, driehoekige uitsnijding in het midden van den achterrand van het 5e sterniet. Lengte
5 — 6 mm. Gemeen op wilgen, vooral op Salix viminalis; ook op elzen en hazelaars.

2. lineola 1-'.

4 Zijrand der dekschilden voor het uiteinde iets uitgebogen, zoodat de naadhoek ccnigszins
spits uitgetrokken schijnt. Middelcoxae duidelijk van elkaar gescheiden. Bovenzijde lijn maar
duidelijk behaard. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan het in 't midden nagenoeg
spiegelblanke halsschild en de ecnigszins oneffen , van een spitsen naadhoek voorziene, dek-
schilden. Lichaam gestrekt, naar het uiteinde iets verbreed, tamelijk vlak; zwart, het voorste
gedeelte van den kop, het halsschild, behalve de uithollingen, een randzoom der dekschilden,
de zijden van het prosternnm, het uiteinde van het achterlijf en de pooten donker-rood
achtig geelbruin, de dijen en de knieijn soms iets donkerder. De afzonderlijke sprietleedjes

aan de basis eenigszins roodachtig, slechts de laatste leedjes geheel zwart. Bij versch lutge-

komen exemplaren zijn de dekschilden eenkleiirig vuil geelbruin; het uitkleuren begint bij

de schouderluiilen en zet zich over het geheele midden der dekschilden voort, is roodbruin,
dan iiekbrtiin en eindelijk zwartachtig, waarbij de aangeduide verheven langslijuen, vooral
de buitenste, nog veelal geel blijven. Bij de kleinere var. aqiiatica Fourcr. (_sagittdnae
Joann.), bij welke de naadhoek der dekschilden veelal minder duidelijk aangeduid is, blijven

de dekschilden in den regel eenkleurig geelbriun, gewoonlijk met iets lichtere zijden. Bij

bet g is de driehoekige groef aan den achterrand van het 5e sterniet iets breeder en dieper.
Lengte 5^— ö-j mm. Gemeen, vooral op de drijvende bladen der waterplompen (Nym-
phaeaceeen); ook wel op oeverplanten. De larven vcrpoppen in het water, nadat zij de
bladen der plompen, waaraan zij geknaagd hebben, verlaten hebben ....;. nymphaeae L.

Zijrand der dekschilden voor het inteinde niet uitgebogen, de naadhoek volkomen afgerond.
Middelcoxae nagenoeg tegen elkaar aanstaande. De dekschilden vrij dicht , grauw behaard.
Deze soort gelijkt, bij oppervlakkige beschouwing, meer op de licht gekleurde exemplaren
van calmariensis dan op nymphaeae, doch is zij toch met deze laatste het meest
verwant en onderscheiden door de navolgende kenmerken. Zij is veel kleiner, slanker, van
achteren meer afgerond, op de bovenzijde nagenoeg eenkleurig vuil geelbruin, of slechts

het midden der dekschilden wat meer gebruind dan de randen en het geheele inteinde.

Sprieten donkerder en veel slanker, de laatste leedjes minder verkort, het ie lid aan de
onderzijde en enkelen der volgende leedjes slechts aan de basis roodachtig; soms zijn de
sprieten geheel zwart, in welk geval de buitciihell't der dijen of nog een deel der schenen
donkerder is. Halsschild smaller, de twee groefjes op het midden dieper; sterker bestippeld
en dichter behaard, eenkleurig of de onellenheden zwartachtig of het geheele midden zwart-
achtig. Op de dekschilden is de bestippeling doorgaans dichter en lijner; de beharing iets

langer, lichter en dichter. Bij het J' het laatste sterniet met eene diepe, driehoekige groef,
bij het S slechts met eene kleine, korte tiitranding. Lengte 4—5 mm. Vooral in deifnazomer
op Lysimachia thyrsiflora. Niet inlandsch. In Noord- en West-Duitschland. Ik bezit

exemplaren uit Berlijn en Eutin in Ibdstein (sagittariae Gylh.)

5 Oogcn groot. De naadhoek der dekschilden afgerond, de epipleuren smal. Het 3e sprietlid

even lang als het 4e. Halsschild zonder gladden, bultig verheven voorrand. Dekschilden met
nagenoeg parallcle zijden, dicht en tamelijk lijn bestip|ield. Bovenzijde lijn, doch niet dicht

geelgrauw behaard, vuil bruinachtig of bleek geelachtig; de sprietleedjes op de bovenzijde
pekbruin of zwart; de glanzige voorlioofdsbnilen, eene langsvlek op het voorhoofd, 3 of
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4 vlekken op liL-t lialssL-hiUI, ccii lan^shiiiid iiahij den zijnind der dek.scliildcii en eene korte

langsliin aan de basis nabij bet scbildje, liet nietasternmn en de buik, betzij gedccliclijk ol

op^ie't uiteinde na, /wart. Bij bet <? is bet laatste sterniet over liet midden breed en

diep ingedrukt en lang en dicbt bebaard, bij bet S smal, docb diep ingesneden. Lengte

jj—7^- nnii. Op jonge Jepcn en op wilgen, lüj St. Picter en Mccrssen (Linilnirg), Augustus,

in de Rijnprov. bij Düsseldorf en Gulik.
.
(cr.itaegi Forster, lïacb) 4. xanthomelaena Sclirank.

Oogen klein. De naadboek der dekscbilden meer ol' minder duidelijk tandvormig uitgetrokken,

de epipleuren breed. Het 3c sprietlid duidelijk langer dan bet 4e. llalssebild met gladden,

bultig verbeven voorrand. Dekscbilden meer ot' minder groF en niet zeer dicbt bestippeld.

Hovenzijdc dicbt en fijn bebaard ''

6 Sprieten, behalve de wortel, bet scbildje en de onderzijde zwart. Licliaam gestrekt .... 7

S|)ricten geel, in den regel niet cenigszins berookt, zelden meer zwartacbtig uiteinde. Scbildje

geelbruin of berookt, zeldzamer zwartacbtig. De kleinste soort van bet genus, bet naast

verwant aan pnsilla, nagenoeg even smal, docb in 'c oogvallend korter en vooral onder-

scbeiden door bet bijna kale, sleclits zeer spaarzaam bebaarde balsschild en de liclite sprieten.

Geel of gcelbrnin, bet midden van elk der dekscbilden bij uitgekleurde exemplaren roodbruin
;

de scbedel, bet meso- en inetasternum, alsook de buik, bebalve bet uiteinde of bet gebeelc

laatste sterniet, zwart. Halsscliild grof bestippeld, met eene ondiejie niiddengrocf en aan

weerszijden een grooten iiidrid;. Dekscbilden dicbt en gewoonlijk iets lijner bestipp.cld dan

liet balsschild, zeer lijn bebaard, de tiitgetrokkcn naadhoek klein en niet altijd even duidelijk,

liij bet (? is bet laatste sterniet niet die|), drieboekig ingedndu, bij bet 2 in 't midden van

den acbterrand nauwelijks merkbaar uitgesneden. Rij enkele exemplaren zijn de middellijn van

bet balsschild en de schondcrbuil der dekscbilden donker; ook vertoonen de dekscliildcn bij

uitzondering een zwarten langsband. Lengte 3—4 mui. Gemeen in vochtig gras en langs

oevers op de bladen van Spir'aea ulmaria, Mei en Juni. (ininiina Weidenb.) 7. tenella L.

7 Dekscbilden grof bestippeld. Het laatste sterniet liclit gekleurd. Bovenzijde roodacbtig-gcel of

helder bruingeel, na den dood okergeel; de scbedel gebeel of slechts met eene vlek, eene

brecde middellijn op het balsschild, bet scbildje, een, van af den schouder, naar achteren

iets verbreede, "langsband op de dekscbilden, het meso- en inetasternum alsmede de buik, op

bet uiteinde na (vooral bij het J), of bet gebeele laatste sterniet zwart. Uij nog niet geheel

uitgekleurde exemplaren (ab. c. lythri Gylh.) vertoonen de dekscbilden bijna of in 't gebeel

geen lanusband, doch is gewoonlijk alleen de schondcrbuil zwartacbtig. Sprieten zwart, de

eerste leedjes roodachtig," de laatsteu veelal iiekbruin. llalssebild, op den glanzigen, bijna

niet bestippelden, biilci"gen voorrand na, tamelijk dof; dicht bestippeld en behaard , met

eene breede, afgekorte middengroef en aan weerszijden een grooten, vrij sterk verdiepten

indruk. Dekscbilden met nagenoeg parallcle zijden, de naadboek spits en vrij duidelijk;

dicbt en vrij grof bestippeld. Bij het <? is het laatste sterniet van eene diepe, driehoekige,

over bet midden naar voren reikende, groef voorzien, wier verheven zijranden bebaard

zijn; bij bet J is bet laatste sterniet diep drieboekig, niet geheel tot aan bet midden uit-

gesneden, de zijden van deze uitranding weinig of niet sterker bebaard dan de rest van bet

sterniet. Lengte 4-5 mm. Gemeen op Lytbrum salicaria en op vochtige weilanden.

5. calmariensis L.

Dekscbilden minder grof bestippeld. De laatste twee sterniten en de gebeele bovenzijde geel-

bruin; meestal de sclioiiderbuil, zeldzamer eeiic niet scherp begrensde langsvlek op de dek-

scbilden zwart. Deze soort is doorgaans iets kleiner dan calmariensis en in den regel

minder roodgeel, docb meer licbtbruin gekleurd. Halsschild zonder zwarte middellijn, of is

deze bij uitzondering of zijn bovendien de groeven iets donkerder. Ook is de beharing der

bovenzijde lijner en korter, die der onderzijde, vooral op den buik, dichter. Sprieten

dunner. De middengroef op het balsschild is smaller en oppervlakkiger, de zijgroeven zijn

dieper; de bestippeling der dekscbilden is dicht, docb in 't oog vallend lijner. Bij bet ^
vertoont bet laatste sterniet een niet diepen, tot over bet midden, naar voren reikendcu

drieboekigen indruk, welks, iets verbeven, zijranden behaard zijn; bij bet 2 is dit sterniet

slecbts in 't midden van den acbterrand zwak uitgerand. Lengte 3.)—45 mm. Langs oevers

van slootcu en vaarten, vooral op Stacbys palustris en Vero u i ca-soorten. Ook

's winters niet zeldzaam in verdorde rietstengels (tenella Joann.) 6. pusilla Dlts.

IX. Tribus II a L T 1 c 1 N 1 i).

31. Po(laj;rica Foudras.

Lichaam korter of huiler eirond, ma/ii:; gncclfd. Kop met twee smalle, zcieinig

duidelijke voorhoofdsbiiilen. Het eiiullid der sprieten scherp toc,\'-espitst. Bovenlip van voren

1) Onder den iki:iiii \.iii "Aard\luuieu" liekend.
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u!/,!,'fraiiJ. Voorkakoi ^-taudiir. Halssililld tamelijk breed , doch sma/Ier da/i de dek-

seJiildeii te zaïneii , naar 'Hveii meer dan naar aclitercn versmald ; met een indruk aan
weerszijden aan den voorrand, aciiter de onxen , wat bij ^i;re)i ander Halticidcn-
xenus voorkomt; met scherp aangeduide hoeken, aan de zijden en aan de basis scherp en
duidelijk gerand ; aan weerszijden van de basis met eenc korte lan.t^^splooi , doch zonder
dwarsgroef aan de basis Dekschilden in of achter liet midden het breedst , met breede,

van af het midden geleidelijk versmalde epipleuren ; op de voorhelft eenigszins in rijen

of dubbelrijen , op de achterhelft meer verward , tamelijk Jijn bcstippcld. Het mcsosternum
als cene vierhoekige plaat zichtbaar. Schenen naar het uiteinde geleidelijk verbreed
en aldaar scheef afgeknot , met eene duidelijke cindspoor; de torsen zijn onmiddelijk
aan het uiteinde ingeplant. Klauwen met een grooten tand aan de basis. Bij het S
is het eerste tarslid verbreed ; de achterrand van het laatste stemlet aan 7veerszijdcn

afgeknot en in 't midden in ecne korte , breede lob uitgetrokken
, waarop in. den regel

een dicarsindruk.

De soorten ran dit genus , -wier springvermogen weinig ontwikkeld is , leven , in

aantal bijeen, op de bladen van Malvaceecn, wier parcnehym zij geheel doorvreten.

De eieren worden onder aan den stengel gelegd; de larven knagen , volgens Heeger
,

door het bast- en houtgedeelte tot in het merg, wat zij doorvreten en ivaarin zij over-
winteren. Tegen het einde van Maart of in het begin van April kruipen zij in den
grond, om ie verpoppen. - De larve en de pop van P. fuscipes zijn door foudras,
de ontwikkeling van f u se i c o r n i s is door Heeger beschreven.

Van de 9 Europcesche soorten komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

1 De bestippcling der dekschilden vormt aan de basis ecnigc duidelijke liingsrijen 2

De bestippcling der dekschilden vormt slechts zeer onduidelijke, dubbele stippelrijen. Hals.schild

dubbel zoo breed als lang, in of vóór het midden bet breedst; uiterst lijn en verspreid
bcsiippeld, aan weerszijden van de basis met een zeer kort, zwak langsstreepjc. Glanzig,
/wart; k()|i, halsschild en pooten rood, dekscliildeu donkerblauw. De in Zuid-Duitschland
en in gelieel Zuid-Eurii|ia voorkomende, opvallend groote var. "meridionalis VVeise heel't

iets diepere stippels o|i de meer Idauwgnicre, zeldzamer donker-violettc dekschilden.
Lengte 7,~^\ mm. Op vele plaatsen niet zeldzaam op Malvaceeën, vooral np stokrozen
(Alchaea roseaO in tuinen; zeer gemeen in de omstreken van Maastricht. 2. fuscicornis 1,.

2 Halsschild naar achteren bijna niet versmald, zeer fiin en verspreid bestippeld, a:iu de zijden
zwak algcrond; aan weerszijden van de basis met een vrij lang en diep langssircepje, het-

welk aan de binnenzijde het begin van een basaalindruk vei toont. Dekschilden inet lijiie,

vrij regelmatige, gewone stippelrijen. Pooten zwart, de knieën en tarsen soms pekbruin;
bij pas uitgekomen exemplaren de voorpooteu en de achterscheneu grootendecis roodbruin.
De kop, de eerste 4 oT 5 sprietleedjes en het halsschild rood. Dekschilden donkerblauw nl"

violet, zelden met groenachtigen weerschijn, bij ah. c. "mctallcsccus Weise bronzig-grocn,
veelal met duidelijken geelkoperkleurigen weerschijn. I'iij ab. c. 'Futidrasii Weise is het hals-

schild cenkleurig zwart. Lengte 3—4 mm. Zeldzaam np Malvaceeën, vooral in tuinen
en op droge heuvelachtige terreinen St. I'ietcr bij Maastricht, juli. In België bij lloiix, in

de Rijuprov. bij Aken en Creleld, n.ik in Westlalen . . . .
'.

. . .
'. .1. fuscipes F.

Halsschild naar achteren duidelijk versmald, dicht en duidelijk bestippeld, aan de zijden meer
algerond Deze soort is gemiddeld kleiner eu v.ioral naar voren smaller dan Cuscipcs. De
stippels der laugsrijeu o|i de dekscliildeu zijn iets grover en staan dichter opeen ; ook zijn

de stippelrijen aan de basis meer ol' Ujiiuler duidelijk verdubbeld. C.lanzig, zwart; kop en
halsschild rood, de schedel donkerder; dekschilden donkerblauw, veelal met groen-, zeld-
zamer met violetachtigeu weerschijn, bij ab. c. rtfHi-.vccH.v Weise zwartgroen, geelkoperklenrig
glanzig. Pooten bruinrood, de achterdijen bruin tot zwart, met grocnacluigen weei schijn,
soms ook het n)idden der voordijen pekbruin. liij |ias uiigckomen exemplaren zijn de kop
en de pooten cenkleurig rood. Lengte 3 — :,J mm. In Middel- en Zuid-liuro|)a op Malva-
ceeën, vooral op Malva r o 1 11 n d'i t'o 1 i a. Niet iidamlsch. lüj Diisseldorl' . (nialvae Hlig.)

32. Crepidodera Cheviolat.

l^hhaam langer of korter eirond, wldzamer langwerpig ovaal of elliptisch , aan
het uiteinde eenigszins spits of ook wel afgerond. De voorhoofdsbuilen zijn , hetzij



LXXII. CuRYSoMKLinAE. — 32. Crf.pidodf.ra. 461

ge7velfd en op het achtci\i:;edeelte niet ^i^^esc/ieiden
, noc/i duidelijk />egre>isd ; of meer of

minder vlak, ran elkaar gescheiden en overal duidelijk oingrensd. Ilalsschild in den
regel duidelijk breeder dan lang, aan den achterrand afgeknot of zwak afgerond, aan
lucerszijdcn iets uitgebogen; de zijden eenigszins afgerond, scherp gerand , met een meer
of minder diepen, scherp aangeduiden basaalindruk, welke aan weerszijden door een diep,

breed langsstrcep/i begrensd is ; de zijrand-lijst verbreedt zich naar voren geleidelijk en
springt achter de voorhoeken hoekig naar buiten. Genoemde langsstreepjes kunnen den
scherpkantigcn achterrand doorsnijden of zich met de randlijn verbinden ; ook is soms
hei gedeelte tusschen de basaalrand-lijn en de dïoarsgroef bultig opgericht. Schildje

half-ovaal of breed- driehoekig. Dekschilden aan de basis gewoonlijk duidelijk breeder
dan de basis van het halsschild , het uiteinde van het achterlijf veelal een weinigje

onbedekt latend; volkomen onbehaard of hoogstens met uiterst fijne stofhaartjes [C.nit i-

duld) bezet, mei regelmatige stippellijnen of stippelrijen , de stippels dicht nabij het

uiteinde verward
; met meer of minder duidelijke schouderbuil; de epipleuren zijn in den regel

onbehaard , zelden uiterst fijn en kort be^vimpcrd , en bereiken bijna of niet het uiteinde.

Het mesosternum is kort , van achteren sterk opgericht en met eene uitranding, waarin
het afgeronde vooreinde van het metasternuin grijpt. Schenen naar het uiteinde slechts

zwak, zeldzamer duidelijk verdikt ; aan het uiteinde scheef afgeknot , met eene korte,

fijne eindspoor. Achtertarsen aan het uiteinde der schenen ingeplant Klauwen aan
de basis tandvormig verbreed. Gevleugeld , zelden met rudimentaire vleugels

(
C. r u fip e s).

Bij het i is het ie tarslid sterk verbreed; het laatste sterniet smal , sterk in de breedte

gewelfd of achter het midden in de breedte verdiept en veelal met eene fijne langsgroef,
de achterrand in 't midden in een grooter of kleiner lobje uitgetrokken ; bij het Sub-gen.
Chalcoides is bij het i het laatste sterniet aan het uiteinde afgeknot en omgeslagen.
Bij het ï is het laatste sterniet afgerond ; bij sommige soorten zijn de dekschilden der
wijfjes iets minder glanzig, doordat zij uiterst fijn gechagrineerd zijn.

De soorte?i van dit genus leven deels op 'wilgen en populieren , deels in grasvelden
op allerlei lage planten

,
als distels, Umbel lifer e n en P ap i

l

ionac eec n. De larven
schijnen , volgens 11 eise , te leven in plantemcortels en in de onderste stcngeldeelen.

U'etse geeft een kort bericht over de vermoedelijke larve van C. ferruginea.
Van de 27 Europeesche soorten komen 8 in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

I De beide vonrlioofdslniilen zijn rondaclnig, gewelfd, van aciiteren niet gescheiden, iiocli sclierp

begrensd. Joch mei ell^nar en met de welving van den schedel samenvloeiend, hoogstens
door eene oppervlakUige dwarstijn van den schedel gescheiden. De basis van het halsschild

in 't midden zeer lijn of niet geiand, het tusschen den achterrand en den basaalindriil;

gelegen gedeelte vlak: liec diepe langsstreepje aan weerszijden van de basis doorsnijdt de
basaalrand-lijn (Siib-gen. Crepidodera i. sp.") 2

De beide voorhoofdsbiiilen zijn smal en staan eenigszins scluiin in de breedte, zij zijn meer
of minder vlak, van elkaar gescheiden en overal duidelijk omgrensJ. De basis van he: hals-

schild is duidelijk gerand, het langsstreepje aan weerszijden verbhult zich met de basaal-

rand-lijn ^

De langsindruk aan weerszijden van de basis van het halsschild is naar buiten hoog'& ' naar
binnen vlak begrensd. Rasis van het halsschild in 't midden lijn gerand. Eenkleurig geelbruine
of roestroode soorten

^,

De langsiudridi aan weerszijden van de basis van het halsschild is naai- binnen nagenoeg even
hoog begrensd als naar buiten. Ko|) en halsschild rood; dekschilden zwartblauw of zwart-
groen, bij ab. c. acneipeiuüs Weise zwart met bronzigen_ weerschijn. Sprieten roodachtig-
geelliruin. Pooten rood met zwarte dijen. De voorhoofdskiel is sterk opgericht. Halsschild
sterk gewelfd, naar achteren duidelijk versmald, eenigszins hartvormig. Dekschilden lang-
vverpig-eirond, hoog gewelfd; van voren met grove stippcirijen , welke naar het uiteinde
zeer lijn worden. De tusschenruimten der stippcirijen zijn bij het ^ smal, tamelijk vlak,
bijna niet bestippeld; bij het J iets breeder, iets gewelfd en uiterst lijn gechagrineerd; de
buitenste vier tusschenruimten echter in beide seksen gewelfd. I5ij ab. c. infiiscipcs Foudr.
zijn de eindleedjes der sprieten en de schenen, vooral die der achtcrpooten, iets don-
kerder. Lengte 3—35 mm. In vochtige weiden nabij beekjes in bergstrcken, 0|) allerlei

planten; juli, Aug. Niet inlaudsch. In de Rijnprov. bij Aken. .... (femorata Gylh.)
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3 Delvscliildtn hij liet 5 niet lijiic, nnregeliiiiitige dublielrijcii van stippels, aan liet iiiteiiuk geheel

verward hesti|i|ield. Ilalsschild in 't midden zeer diiidelijl; bestippeld, niet dik gerande zijden,

de basaalindnik alleen van voren bestippeld. Glanzig, liclit roestruod. Het $ is in 't oog

vallend lang en smal, het lialsschild weinig breedcr dan lang en slechts iets smaller dan de

dekschilden; deze laatsten in den regel niet niet dtd)bclrijen, wier stippels grover zijn dan

bij het $; laatste sterniet met ecnc lijne middengroef, welke aan liet afgeknotte uiteinde in

een vrij grooten, diepen dwarsindrnk uitloopt. Het 5 is aanmerkelijk hreeder, het lialsschild

de helft brceder dan lang, duidelijk smaller dan de dekschilden ; de tnsschcnriiimtcn der stippel-

rijen op de dekschilden uiterst dicht en lijn gcchagrineerd. Sommige cNemplaren van deze

soort zijn hier en daar iets donkerder gekleurd. Lengte 3*—45 mm. Geineen in grasvelden,

langs wegen en slonten, op C i rsi 11 ni-soorten en op U m bc 11 i teren , vooral op Pasti-

naca sativa (impressa Dfts., nee F.) i. transversa Mrsli.

Dekschilden met vrij regelmatige, niet verdubbelde, grovere stippclrijcn, welke aan het uiteinde

geheel of grootendcels verdwijnen, lialsschild zeer lijn bestippeld, met lijn gerande zijden,

de geheele basaalindruk bestippeld. Overigens op t ran sv ersa gelijkend. Het J' is gewoonlijk

kleiner en iets meer gestrekt dan het J, de stippcirijen zijn gewoonlijk regelmatiger, daar

zij bij het 5 veelal door enkele bijkomende of niet in de rechte lijn staande stippels,

minder regelmatig zijn. Het laatste sterniet is bij hei $ duidelijk in de breedte ingedrukt.

Lengte 'ï\— :-,\ iTim. Zeer geineen op droge grasplaatsen , op distels, brandnetels en vele

andere planten' (exoleta F.) 1. fèrruginca Scop.

4 Het gedeelte tiisschen de ba-.aalraiid-lijn en de zeer diepe dwarsgroef aan de basis van het

lialsschild is bultig verheven. Lichaam langwerpig-eiroiid, sterk gev/ell'd, glanzig, met rudi-

mentaire vleugels. De voorhoofdskiel is sterk opgericht. Sprieten dicht aaneensiaandc. Hals-

schild de helft breeder dan lang, naar achteren nagenoeg even sterk versmald als naar voren;

ook van voren gerand, glad of verspreid en imduidelijk bestippeld. Dekschilden aan de

basis slechts weiiilg breeder dan het lialsschild, met afgeronde schouders en krachtige stip-

pellijnen (Sub-gen. Derocrepis \Veise> Kop, sprieten, halsschild, prosternum en

|inoten rood, de onderzijde overigens zwart, het uiteinde van het achterlijf soms roodachtig.

Dekschilden donkerblauw, helder blauw of blauwachtig-groen, soms donker meLallisch-groen.

Ook zijn de sprieten soms naar het uiteinde ecnigszins gebruind; bij ab.c. *iibscura Weise

bovendien de schedel en liet lialsschild roodachtig pekbrnin, de achterdijen soms zwart. Bij

het $ is het eerste larslid, vooral aan de voorpooten, verbreed; het laatste sterniet, achter

liet midden, in de breedte verdiept en bovendien met eene zwakke middengroef, aan het

uiteinde in cenc vrij groote lob uitgetrokken, die aan weerszijden verdiept en in het midden

zwak gekield is. Lengte i\— 3^ mm. In bosclnveiden op Vicia se pi urn en Lathyrus
vernus, ook op gr.assen nabij oevers en op esparcecte (Onobrychus sativa), Mei

tot luli; zij zou ook op de jonge bladen van erwten- en booiicnplanten voorkomen. In de

omstreken van Maastricht i). Zeer gemeen in België bij lleure; in de Rijnprov. bij Aken

en Düsscldorf en in VVestfalen 3- rufipes F.

Het gedeelte tusschcn de randlijn en de minder diepe dwarsgroef aan de basis van het lials-

schild is vlak. De voorhoofdskiel is tusschen de sprieten het breedst en het hoogst en

daardoor veelal iets langvverpig-ruiivormig. Halsschild naar voren sterker dan naar achteren

versmald, van voren niet gerand; de basaalindruk is hetzij recht en diep, of ondiep en iets

gebogen. Dekschilden tot aan het uiteinde niet regelmatige sti|)pellijnen of stippcirijen; de

tnsschcnruimten hetzij tiiterst lijn bestippeld, of bovendien (bij 11 i tl du la) met eene

onregelmatige, krachtige stippelrij. Het laatste sterniet bij het g afgeknot en omgeslagen

(Sub-gen. Chalcoides Foudras) 3

5 Dekschilden met stippelrijen en in de tusschenruimteii met een even sterke, doch minder regel-

matige stippelrij; alle stippelrijen zijn soms hier en daar en vooral langs den naad ecnigs-

zins "verward; met uiterst lijne stol haartjes bezet. Lichaam elliptisch, matig gewelfd, met

zeer weinig afgeronde zijden; fijner bestippeld en daardoor van de aanverwante soorten

onderscheiden. Uiteinde der dekschilden duidelijk uitgerand en daardoor de naadhoek eenigs-

zins tandvormig uitstekend. Glanzig; kop en halsschild goudgroen of helder goudkleurig-

koperrood; dekschilden donkerblauw, helder blauw of blauwgroen. Onderzijde zwart; de

pooten, behalve de donkere aciuerdijen, benevens de sprieten roodachtig-geelbruin ; deze laatsten

naar het uiteinde donkerder. Lengte 3—3* mm. Op Salix cinerea en Populus tre-

mula. Bij Gronsveld (Limburg), [inii. In België bij Angleur, in de Rijnprov. bij Aken en

Crefeld ."
. . .' 4' nitidula L.

Dekschiiden met stip|iellijnen , de tusschenruimten uiterst lijn bestippeld 6

rt Lichaam smal; slechts de cerMe 4 sprietleedjcs geel. Deze soort is het naast verwant aan

helxines, doch slanker en minder gewelfd. Onderzijde zwart, het sternum sterk-, het

1) H,'l \:iijn,'ii v;iii .Il .A,'!!.!,!;,:!!- I.i| l.nnsj, ii luiiil niij iNvyMi.cliU^' n.ur.
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aclitcrliif zeer zwak ynicn- ol' blauwachtig ijlanzig; achtcrdijen zwart, groen glanzig.

HalsscliiUI vrij dicht en .stcvk-, tlaartiisschcn hovciiclien nug zeer lijn bestippeUl; gmcnacluig,

ueelkoperkleii'rig o!' ceiiigszins gomlaehtig-kopcrruuJ, bij iiitzumlering vurig rooil. OekschiUlen

metallisch groen, uiet Vegelmatige stippelrijcn, welke doorgaans iets lijncr zijn clan by

helxincs; bij vele exeinplaren zijn de dckscliildeu vaalgroen, bruinachtig ol zeer donker

bronskleurig, terwijl bet balsschild" alsdan meestal lichter is, ccuigszius geelkoperglanzig ot

bronzig, zelden met roodkoperkleurigcu wccrschiju. lÜj ab. c. Foudrasii VVeise is de boven-

zijde groenacbtig-blauw of beider blauw, ot' daarbij bet balsschild groen tot groenachtig-

geelkoperkleurig. l.engtc 2}-3i mm. Gemeen op wilgen, vooral langs de groote rivieren.

De ab. c. /•o«r.')rti;i zeldzamer 5. chlor.s tondr.

Lichaam breeder; minstens de eerste 5 tot 7 sprictlcedjes geel 7

- Slechts de eerste 5 sprietleedies geel, soms ook het 6c gedeeltelijk iets licblcr gekleurd. Deze
'

soort is iets meer gestrekt dan belxines, het balsschild meer verspreid en iets hjner, de

lan^slijnen der dekschilden daarentegen iets dichter opeen bestippeld. Kop en balsschild

goifdkleurig kopcrrood ol' vurig rood, soms met violetachtigcn weerschijn. Dekschilden

Slauzi" groen, blauwgroen of lichter ol' donkerder blauw. Bij sommige exemplaren is bet

halsscbild meer geel- ot' roodkoperkleurig, ot' bronzig bruin met groenachtigcn weerschijn.

Bij ab. c. piilchella Stcph. zijn de dekschilden lichter ol' donkerder brninachtig-bronskleurig,

of iets geel- of roodkoperkleurig ol' purperrood, soms met geringe grocnachtige bijmengmg.

Intusschcn zijn balsschild en dekschilden altijd verschillend gekleurd, al is het dan ook

slechts door "verschillende tinten van eene zelfde kleur, l'ooten roestrood, de acbterdijen

metaalglanzig zwart; bij ab. c. *m^>-icoxis Allard zijn alle dijen pekzwart, veelal ook de

schenen iets gebruind. Lengte il— il mm. Zeer gemeen op wilgen en populieren. De ab.c.

pulchella zeldzamer (versicolor Kutsch.) 6. aurata Mrsh.

Sprieten geheel geel of naar het uiteinde geleidelijk gebruind 8

1! llalsscbild naar de basis bijna niet versmald, met groote, ondiepe stippels bezet; de dwars-

iudruk aan de basis ondiep en gebogen. Achterdijen zwart. De grootste van de metallisch

gekleurde soorten, vooral het ? breed-eirond; sterk glanzig, op de bovenzijde helder

ï^oudgroen, geelkopcrkleurig of levendig koperrood, bij ab. c. /«ftó Weise groenachtig-blauw,

blauwnroen of groen, bij ab.c. gandens Steph. lichter of donkerder blauw, het halsschild

soms groenachtig-blauw of groen. Sprieten en pooten roodacbtiggeelbrnin, bij pas uitgekomen

exemplaren eenkleiirig, of de achterdijen op de bovenzijde gebruind; bij bard geworden

exeinplaren met zwarte achterdijen en" de laatste sprietleedjes gebruind. Dekschilden in de

regelmatige rijen niet groote, dic'pe, dicht opeen staande, stippels; de tusscbenruimten breed,

vlak of slechts weinig gewelfd, uiterst lijn bestippeld. Lengte 3 -4 mm. Op wilgen, zeld-

zaam. Nijmegen en Winterswijk, in aantal bij Maastricht en Kerkrade. De ab.c. laelu en

«andcin in de omstreken van Maastricht. In België bij Vilvoorden, Hockai, Fleurus en Boitslort.
"^

(helxiues FoudrasJ 7. splendens Wcise O
Halsschild naar de basis iets versmald, vrij diclit met groote, diepe stippels bezet en met

dieperen dwarsindruk aan de basis, welke recht of iets gebogen en in 't midden verbreed

en sterker verdiept kan zijn. Deze soort is doorgaans veel kleiner dan splendens, kort

eirond, glanzig; op de bovenzijde helder lichtgroen of goudgroen, tot op de smal blauw

oezoonide zijden van halsschild eii dekschilden na, cenkicurig. Sprieten en pooten roodachtig-

Seelbruiu, de sprieten veelal naar het uiteinde iets gebruind; de acbterdijen meestal bovenop

niet eene pckbruine vlek, welke zich soms iets meer uitbreidt. Dekschilden met grove, diepe,

regelmatige stippelrijen en smalle, iets gewelfde tiisschenriiiintcn, welke uiterst lijn bestipiield

zijli. De groene kleur der bovenzijde is veel lichter dan bij de groene aberratie van spie 11-

dens; bij ab.c. fulvicornis F. is de kleur donkerbruin, eenigszins belder of goudglanzig

koperrood, al of "niet met groen- of blauwachtigen weerschijn. Bij ab.c. cyanea Mrsh. zijn

de dekschilden fraai blauw of zwartachtig-violct; het halsschild gewoonlijk helder groen-

blauw, zeldzamer metallisch gnjen of, evenals de dekschilden, blauw. De ab.c. *pickuniis

Weise heeft lichter of donkerder pekbruine sprieten en pooten. Lengte 2J—3J mm. Ccnieen

op wilgen en populieren, doch niet in de zeeprovinciën. De ab.c. /«/r/f«)'w/,( zeldzamer dan

het type, de ab.c. cyaiiea bij Tiel (smaragdina Foudras;) l',. heixines L.

33. Ochrosis Foudras.

Dit ,''<v///.f onderscheidt zich van C f ep i do de r a vooral doordal het halsschild

,:^eene ei,!re>i/ijke /a//,i,^s/>/ooie/i of verdiepte langsstreepjes vertoont, ofschoon hij O. ven-

tralis een ondiepe divarsindruk aan de basis aanwezi,i; is, we/ke aan weerszijden

1) C. inc'lalliia DIts. ku.iit lii J.' Aliicii, Tliüiiiiïpii en iii Süpmi- vunr It v.-iiiM..'d dal il.'ie mioiI
,
als /ijiulf liij KlljerMd

s;<.vanL'i'll . VPI-ward i^ rliHl s |i ! r 11 d f II %.
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meer verdiept is, doch niet door eigenlijke langsplooien begrensd wordt. Op den kop
zijn de voorhoofdsbuilen klein , driehoekig en tamelijk vlak , doch dnidelijk van elkaar
gescheiden ; de langskicl op het voorhoofd is iets verbreed en gaat ongemerkt in den
clypeiis over. Halsscliild aanmerkelijk smaller dan de dekschilden

,
gelijkmatig bcstippeld

;

aan de zijden en aan de basis met eene Jijne randlijn , b/j de eenige inheemsche soort

zonder dwarsindriik aan de basis. Dekschilden van voren met duidelijke stippelrijen
,

welke achter het midden zeer jijn ivorden en naar het uiteinde nagenoeg geheel ver-

dwijnen. Bij het cf het IC lid der voor- en middeltarsen z-ioak verbreed en ongeveer
even breed als het y lid, bij het ? aanmerkelijk smaller: ook is bij het i de achter-

rand van het laatste sterniet afgeknot en in 't n:idden in eene omgebogen lob verlengd

,

bij het J afgerond-uitgetrokken.
]'an de 5 Europeesche soorten komen i in Nederland en i /// het aangrenzend

gebied voor.

MalsscliikI diilihel zoo breed als l.mg, met taniclijlc reclitc zijden; de dwarsindruk nan de basis

in 't midden onduidelijk, aan weerszijden iets die|)er en sclierpkanng begrensd, doch zonder
eigenlijke langsplooi ol' langsstrcepie. Lichaam eirond, zwak gcwelld, rondacluig-geelliniin,

de dekscliilden iets lichter; de onderzijde, behalve het prosterntim, zwart. Dekschilden aan
de iets hoekig iiltptiilendc schouders aanmerkelijk breeder dan het lialsschild, aan de zijden

zwak afgerond, de grootste breedte nabij liet midden, met lijn bestippelde, naar liet uit-

einde geleidelijk verdwijnende stippelrijen. Soms is de schedel iets of wat dunkerbnnn, of
wel het halsscliild aan de zijden en aan de basis lijn zwart ge/,oomd; ook kunnen de laatste

5 sprietlecdjcs gebruind zijn Bij ab. c. uisi^riYentrii Uacli is de gehccle bovenzijde kastanje-

bruin. I.engte 1 ~i\ mm. Op Solanum dulcamara. Niet inlandsch. In België bij Flenrus,

Graminiuit, Wavre, Meclieleii; in de Rijnprov. bij Aken, Crcicid en Diisseldorf; 'lok bij

Dortimmd (ven tralis Illig.)

Halsscliild minder verbreed, ongeveer i\ maal zoo breed als lang, me., duidelijk afgeronde
zijden; geheel zonder dwarsindruk aan de basis, of, van terzijde gezien, met den schijn

van een indruk tegen den achterrand. Lichaam meer gedrongen en sterker gewelfd; rood-
achtig-geelbruin , de dekschilden iets lichter, veelal met bniinachtigen naad, de onderzijde
behalve het prosterntiin zwart. Dekscliilden korter, met meer afgeremde, nitpinlende

schouders; breeder dan het halsscliild, met afgeronde zijden, vooral bij het $; de stippelrijen

lijn, naar liet uiteinde verdwijnend. Bij pas intgekomen exemplaren is de onderzijde lood-
achtig-pckbnnn. Bij ab. c. ^/licicnUi.! VVeise zijn kop en halsscliild of is alleen het halsscliild bridn
tot pekzwart, de sprieten naar het uiteinde iets gebruind. Bij groote, sterk bestippelile

exemplaren zijn de tusschenruiintcn lijn en duidelijk bestippeld. Lengte iJ— 2.', mm. Langs
oevers en in vochtige grasvelden, gemeen op Lytlirnm salicaria . . i. salicariae Payk.

34. Epitrix Foiidrus.

Dit genus is het naast ver7vant aan Crepidodera [Sul>-gcn. Cha Ico i des) , doch
vooral onderscheiden door de bewimperde zijden en den gebogen dwarsindruk aan de basis

van het halsschild , door de in rijen duidelijk behaarde dekschilden en de ver van het

uiteinde versmalde epipleuren. De voorhoofdskiel is smal , zeer scherp aangeduid en
tusschen de sprieten het hoogst : de iworhoofdsbuilen zijn nagenoeg niet aangeduid. Hals-
scliild verbreed , krachtig en dicht bestippeld , naar voren iets versmald, aan 7veers-

zijden van den achterrand uitgebogen en sterk tegen het schildje uitgetrokken ; de
zijrand-lijn uiterst fijn gekorven, de djcarsindruk aan de basis aan weerszijden
sterker verdiept en door eene kleine langsplooi begrensd. Dekschilden weinig breeder
dati de basis van het halsschild; met, tot aan het uiteinde doorloopende , regelmatige
stippellijnen ; de afgekorte stippelrij aan den naad zeer lami;, in de tusschenruimten
met eene Jijne stippelrij. Bij het i het \e voortarsenlid iets verbreed en de buik iets

meer glanzig, het laatste stemlet aan het uiteinde afgeknot.
De soorten van dit genus zijn geheel ziaart , of geelbruin gevlekt tot eenklenrig

roodgeel, in den regel met geelbruine sprieten en poolen- Zij leven uitsluitend op
Sol a n e et n.

Van de 3 Europeesche soorten komen i /// Nederland en i /// het aangrenzend
gebied voor.
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llals-ichilil breed; niet vrij diepen, liiiiilelijU begrensden liwarsindruk aan cie basis; vrij diclit

en diep, voor bet sclnldjc bijna niet bestippeld. Rpipleiircii der del;scbildcn met eene

stippelrij, nni;cnoeg oiibebaard." Licliaam breed en pbnnp, met tamelijlc parallcle zijden;

diep zwart. Sprieten roiidncbtig-gecl, soms r.aar liet uiteinde gebruind; pooien roodachtig-

gcclbruiu, met bruine of zwarte achterdijeu, zelden alle dijen zwartafbtig. De ab.c. lerru-

iriiifa Weise is op de bovenzijde roestrood ol' doul;er roodbruin, de dekschilden met een

meer ol' minder verbreedeu, zwarten naad- en raudzoom. Lengte 15— 2 mm. Op Sol au urn

dulcamara en iiigrum. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam
I. pubescens Ivocli.

Ilalsscbild smal, aanmerkeliik smaller dan de deksebilden; met zeer zwak aangeduiden dwars-

indruk aan de basis, glanzig; overal dicht en vrij diep, naar de zijden iets kraclitigcr dan

in liet midden bestippeld. Epipleuren der deksebilden duidelijk, verspreid bestippeld en

bebaard. Deze soort is bovendien van luibescens onderscbeiden door bet naar voren

merkelijk versmalde lichaam, de langer bebaarde bovenzijde, de langere stippelrij langs den

naad der deksebilden cu meestal ook reeds door de klciu- opvallend. Zwart, sprieten en pooten

bruingeel, de dekschilden elk voor het uiteinde met eeue grootere olkleinerc, licht bruingele

vlek,''welke bij ab.c. lüiyyitiilii Weise geheel kau (Uitbreken. Acbterdijen zwart, soms ook

de voordijen donker Hij ab. c. i^-maculata Weise vertoonen de dekschilden twee gele

vlekken, de eene aan de "basis, de andere aan den top. Doorgaans is deze soort kleiner dan

pubescens. Lengte ij— 2 mm. Op Atropa belladonna, in de bergstreken van Middel-

Duitscbland Niet iulandsdi. In België bij TilB" en Comblain, ook in Westlaleii.

(atropae Foudr.)

35. Hippuriphila Foudras.

De voorhoofdslmikn , hetzij onduidelijk of ^i^ehccl ontbrekend, of duidelijk, vlak en

samenhangend.
' De voorhoofdskiel breed, naar voren versmald en in den clypeus

overgaande. De laatste vijf sfrietleedjes meer of minder duidelijk breeder^ dan de

overigen. Halssclüld breed, naar voren eenigszins versmald, de achterrand in V midden

teilen het schildje iets uitgezakt, met of zonder fjne randlijst aan de basis, met een

tamelijk vlakken of vrij ondicpen dwarsindruk aan de basis, welke aan weerszijden

door een lang, diep langsgroefje begrensd wordt. Schildje klein. Dekschilden met regel-

matige stip'pelrijcn of stippellijnen , avelke aan het uiteinde zwakker worden of geheel

verdwijnen. Metasternum tussc'ken dr middelco.xae ver naar voren uitstekende, het meso-

sternum bedekkend. Het mesosternum staat nagenoeg loodrecht en is onder de voortzetting

van het metasternum tot opneming van het prosternum in de breedte uitgehold. Etndspoor

der achterschenen kort, Jijn. Klauwen aan de basis zwak getand- Bij het S is het

\e tarslid der voor- e,i middclpooten verbreed en even breed als het y lid : het laatste

stcrniet aan het uiteinde afgeknot.

Van de 3 Europeesche soorten komen i in Nederland en i /// het aangrenzend

gebied voor.

Voorhoordsbuilen onduidelijk of (Uitbrekend. 15ovcuzijde bronzig, met gcelkoperkleurigen of

iets groenachtigen weerschijn, sterk glanzig; bet uiteinde der dekschilden meer of minder

uitgebreid aeelrood Lichaam breed-eirond, kort, hoog gewelfd; de dekschilden in eene

zeer korte,' gemeenschappelijke spits uitgetrokken. De eerste 6 sprietleedjes en de pooten

roodaehtig-geelbruin; de a'chterdiien , minstens ann de tophelft, gebruiud, veelal geheel pek-

bruiu. Op de onderzijde zijn de' zijstukken van meso- en inetasterniini , alsmede eene breede

strook langs het achterlii'f dicht wit zijdeachtig behaard. Halsschild lijucr of krachtiger en

meer of minder dicht b"esti|ipeld. Dekschilden met matig sterke stippelrijcu of duidelijke

stippellijnen, welke naar het uiteinde veel zwakker worden. Ouuitgekicurde exemplaren zijn

bruingeel, met eeue gemeenschappelijke donkere vlek aan de basis. Bij ab.c. *bimaci:lata

Weise vertoont elk deV dekschilden een klein, scherp begrensd, geel vlekje nabij het uiteinde.

Ook komen exemplaren voor met pekzwartc bovenzijde, zonder metaalglans, of meer pek-

bruin, met hronzigen weerschijn. Bij ab.c. *cbid\bea Weise is de bovenzijde fraai staalblauw,

met geel uiteinde det dekscliilden.' Lengte 2—2^ mm. Gemeen op vochtige grasvelden en

langs slooten en plassen
'. i- Modeeri L.

Voorhoofdsbinlen duidelijk, vlak en samenhangend. Bovenzijde zwartblauw, glanzig; de sprieten,

scbcuen en tarsen pekbruin of roodbruin, de dijen pekzwart. Lichaam eivormig, naar

achteren meer versmald dan naar voren, gewelfd. De zijstukken van het metasternum zijn

iets dichter behaard dan de rest van de onderzijde, doch niet wit zijdeachtig. Halsschild zeer

30
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lijn, iii den oppervlakkigcn dwarsiniiruk iets duidelijker bestippeld. Dekschilden niet naar

liet uiteinde bijna geheel tiitgewisclue langsrijen van, tamelijk wijd uiteen staande, stippels.

Lengte 2I—2^ nini. Niet iiilandscli. Op jong loufliout en onder afgevallen bladen, vooral

in de bergstreken van Middel-Duitscliland, o. a. bij Elberfeld; zij zon ook in Oldcnburg ge-

vangen zijn (nigritula Gylh.)

3f). Mantura Stephens.

(Ba 1 an o m or|ili a Chcvrolat)

Lichaam hvi}^ gestrekt
^
gewet/d, op de bovenzijde uiterstfijn en dicht gechagriiieerd

en daardoor weinig glanzig ; gevleugeld. Kop ?iagenoeg loodrecht naar onderen gericht

,

zonder voorhoofdskiel 1) of -huilen, tusschen de spriete?! breed en effen. Sprieten korter

dan de helft van het lichaam, met 5 vcrbreede eindlcedjes. Halsschild zeer breed, aan
de basis even breed als de dekschilden te zamen en met dezen gelijkmatig gewelfd, aan
iveerszijden van de basis met een verdiept langstreepje of eene langsplooi 2), zonder dwars-

groef. Dekschilden aan het uiteinde te zamen afgerond, met duidelijke stippellijnen ; de

afgekorte stippelrij langs den naad is van voren , meer of minder ver , verdubbeld en

reikt tot over het midden; de schouderbuil is duidelijk doch klein; epipleuren smal

,

kort voor het uiteinde verdicijnend. Alle schenen met eene eindspoor , imn 7oelkc die aan
de achterschenen veel krachtiger ontwikkeld is. Klautven gewoon of aan de basis iets

verdikt. Bij het $ is het eerste tarslid van alle poolen ?iagenoeg dubbel zoo breed als

bij het ï ; de achterrand van het laatste sterniet is aan weerszijden iets scheef uit-

gesneden , in het midden afgeknot. Dit genus is in vele opzichten naverwant aan
Chaetooiema.

Van de 7 Europecsche soorten komen 2 in Nederland en 3 in het aangrenzend
gebied voor.

1 De buitenste tusschenniimte der dekschilden op de voorlieU't met eene verwarde, kraclitige

stippelrij. Donkerblanvv of helder metaalgroen, ook wel met bronzigen of koperkleurigen
weerschijn. Halsscliild aan de zijden en voor de basis grof, overigens evenals de kop fijn

bestippeld, met zeer lijne stippcltjes in de ttissclienrtiiinten Dekschilden met duidelijke stip-

pellijnen, de tusschenruiinten krachtiger doch minder diclu gccliagrineerd dan bij de overige

soorten. Bij ab. c. l'icnlor Weise zijn kop en halsschild blanv/ uf zwart en de dekschilden

groen, geel- of roodkoperklenrig. liij ab. c. acraria Kutscli. zijn kop en halsschild groen,
geel- of roodkoperklenrig, de dekscliilden blauw. Lengte 2~2| mm. Niet inlandsch. In België

en in Noord-Frankrijk. Ik zag een Belgisch exemplaar tnt de collectie Il'csmacl (coll. i!e

iMofarl.s^ ("Matthewsii Cnrtis)

De buitenste tussclienriiimte der dekschilden onbestippeld 2

2 De dwarslijn op liet voorhoofd als een diep dwarsgroefje. Lichaam zwart, op de bovenzijde

met zeer ondiiidelijken, bronzigen of groen- of blauwachtigcn weerschijn, eenigszins vet-

glanzig; de eerste 6 sprietleedjes en de pooten liclit roestrood of gcelacluig-roestrood; de

dijen der voor- en middclpooten en het eerste sprietlid in den regel meer gebruind, zelden
pekbruin,de achterdijen metalliscli-zwart. Halsscliild niet zeer dicht bestippeld, in het midden
lijner dan aan de zijden; de langsplooi aan weerszijden van de basis niet diep. Dekschilden

met tamelijk lijne stipiiellijnen, welke op de achtcrhelft zwakker worden en verdwijnen.
Lengte 2—2} mm. Op droge, zonnige grasvelden en dijken. Niet inlandsch. Bij Aken,
Hamburg, in België en op Borkum. Ik zag een Belgisch exemplaar uit de collectie //-'«(««f/.

(obtusata Gylh.)

De dwarslijn op het voorhoofd lijn, niet groefachtig verdiept 3

3 Bovenzijde eenkleurig donkerblauw. Deze soort gelijkt op obtusata, docli is iets breeder en
plomper; halsschild en dekschilden zijn dieper en grover bestippeld. Onderzijde zwartachtig;
de wortclhelft der sprieten, de schenen en tarsen roestrood; de voordijen, het klaiiwlid en
de basis van het eerste sprietlid pekbruin; achterdijen zwart, met blaiiwachtigen weerschijn.

Halsschild ongeveer tweemaal zoo breed als lang, met zeer diepe langsplooien. Dekschilden
ongeveer de helft langer dan breed, met diepe, grove stippellijnen, van welke de eerste

1) Bij M. obtusata bestaai nug eeuipe aanduiding van een vuorliüuldskiel.

iï) Deze langsplooi ontbreekt bij de Zuid-Europeest-be M. eylindrira Mijl,
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liings den iiaail tciiigszins onreijelmacig is; mtt glacUic, nagenoeg vlakke tussclicnruiniten.

Lengte 2.i mm. Niet inlaiuiscli. lüj Aken en in Relgie bij Anderlecht (coll. i'.e Mofarts}.
(ainbi gna Kncscli.)

DeksLiiililcn niet liclner uiteimle ol' bijna geliecl roestniod 4

4 De langsploüien van het, grontemleels verspreid bestippcide, lialssehild reiken naar voren

nagenoeg tot aan het midden. Lichaam lang-elliptiseh. Kop en lialssciuld donkergroen, soms

met cenigsziiis geelkoperklenrigen weerscliijn. Dekscliilden donkerblanw , soms blauwgroen

of, evenals het lialsschild, groen, niet geringen geelkoperklenrigen weerschijn, aan het uiteinde

meer oK minder uitgebreid rocstrood ; ofwel de geliecle bovenzijde zwartblanw, met rocst-

rood uiteinde der dekscliilden. Bij ab. c. sitttiralis VVeise zijn de dekscliiUlcn roestrood, de

zijrand en een meer of minder breede zoom over den naad zvvartgroen of donkerblauw.

De eerste 6 sprietleedjes en de pooteii licht roestrood, de achterdijen pekbruin of z\vart

met blauw- of groenachtigen weerschijn; veehil ook het eerste sprictlid en de voordijen

tebruind. Lengte 2^— 3 mm. Verbreid op vochtige zandgronden, vooral op R u m e x-sooitcn;

's winters onder afgevallen bladen. De ab. c. siiliiralis bij Leiden en l^oosduinen , in Iklgie

bij Walcourt '• '"stica L.

De langsplooien van het dicht bestippelde lialsschild zijn kort. Donkergroen-, bruin- of geel-

aclitig-bronskleurig, de dekscliilden roodbruin doorschijnend en vooral naar het uiteinde

lichter gekleurd. De eerste ö sprietleedjes en de pooten roestrood; aciiterdijen en veelal ook

de middeldijcn pekbruin, iiietaalglauzig. LiJiaam smal-elliptisch. Bij nog niet hard geworden

exemplaren is de bovenzijde roodbruin, zonder broiizigen weerscliijn en gewoonlijk aan den

naad donkerder QCrotcliii Allard). Lengte li—2J mm. 's Zomers zeer gemeen op Ch rysan-

thcm um Ic ucanthemti m . . . . . . 2. chrysanthemi Koch.

37. Chaetocnema Slephens.

(P 1 e c t ro s c e I i s Redtb.)

Lichaam langer of korter eirond of ovaal , elliptisih of nagenoeg cylinder-oormig

,

meer of tninder gewelfd; gewoonlijk metaalk/eiirig , de dekschilden bij een paar Ziiid-

Europeesche soorten groofendeels geelachtig of geelbruin. Gevleugeld, bij uitzondering

met rudimentaire 7'leugels of ongevlcugeld. Het voorhoofd in de lengte kielvormig opge-

richt, of vlak en breed ; de elypeus al of niet duidelijk van het voorhoofd gescheiden.

Sprieten draadvormig , nauwelijks zoo lang als het halve lichaam, de laatste 5 leedjes

iets verdikt. Oogen ovaal; hetzij vlak en fijn gefacctteerd, of ge-welfd en sterker gefa-

cctteerd. Halsschild verbreed , smaller dan of nagenoeg even breed als de dekschilden

;

aan de basis iets afgerond, van -voren recht afgesneden^ slechts naar voren of ook nog

iets naar achteren -versmald, met nagenoeg rechte of afgeronde zijden; meer of minder

dicht bestippeld, zelden met een kort lan.i^sstreepje of een scheeren indruk aan 7veers-

zijden van de basis Dekschilden aan het uiteinde iets omgebogen, en in eene groef van

het pYgidium inLgbaar , het uiteinde van het pygidium onbedekt latend ; met f) doorloopende

stippellijnen en eene afgekorte stippellijn langs den naad, of -wel ?net stippelrijen, welke

op de voorhelft nabij den naad gewoonlijk verward zijn ; epiplcuren tamelijk breed,

naar achteren geleidelijk versmald, iets voor het uiteinde verdwijnend. De eerste twee

sterniten vergroeid , doch met zichtbaren naad. Pooten krachtig ontwikkeld ; de achter-

dijen sterk verdikt, de middel- en achterschenen met dunne basis, aan. den buitenrand

voor het uiteinde met eene lange, diepe, bewimperde uitranding, -waarin het eerste

tarslid kan worden opgenomen ; deze uitranding begint gewoonlijk achter een breeden

tand van den buitenrand [Fig. 109//). De achterschenen eindigen in eene krachtige,

opwaarts gebogen spoor. De lengte 7'an het ie tarslid bedraagt ongeveer het \ of -^ van die der

scheen, het y tarslid is tweelobbig. Klauwen aan de basis fandvormig verbreed. Bij

het $ is het ie tarslid, ge-woonlijk aan de voor- en middelpooten , sterk verbreed; de

uitranding op de rugzijde der schenen , vooral aan de middelschenen , is dieper dan bij

het %; de achterrand van het laatste sterniet niet afgerond, doch tamelijk gelijkmatig-,

of slechts aan u'eerszijden afgeknot en in 't midden min of meer uitgetrokken.

De soorten van dit genus leven op verschillende kruidachtige planten , enkelen op

di-oge, anderen op vochtige plaatsen ; sommigen op lage -wilgen.

Van de 28 Europeesche soorten komen S in Nederland en 4 /// het aangrenzend

gebied voor.
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1 Voorlioolci in de lengte kielvormig opgericiu; met breed drielioekigen, afliellendcn clypenseii

onder elk der oogen met eene groef' tot liet inleggen van liet ie sprietlid. Metasterniiin glad

o!' niet enkele stippels bezet. Lieliaani matig gewelfd (Sub-gen. Exorliina Weise) ... 2

Voorlioofd vlak en breed, niet Uielvoiinig opgericht, zonder sprietgroet'jes; de clypens minder
sclierp begrensd. Licliaani gewelfd, langwerpig-eirond, cUiptiscli of eenigszins cylindervormig

(Sub-gen. Cliaetocnema i. sp.) 4

2 Het lialsgedeelte van den kop breed, deze daardoor niet gelieel tot aan den aebterrand der

vlakke oogcn in liet lialsscliild teruggetrokken, de slapen cu de grof bestippelde wangen
daaracliter zichtbaar. Lichaam lang-elliptiscli ; op de bovenzijde groen, bij ab.c. /rff/a Weise
geelkoperklenrig, goudklcnrig-koperrood of metallisch bruin, bij ab.c. amoaiii Weise fraai

blauw of violetachtig, bij ab. c. Kolbei Weise zwart. Dijen zwartblauw of bronzig; de

schenen en tarsen pekzwart, donkerrood of roodachtig-geelbruin. Sprieten pekzwart, de

eerste 4 tot 5 Icedjes gedeeltelijk of geheel donker roestrood of roodachtig-geelbruin. Kop
met eene diepe voorhoofdslijn , de schedel met, in eeue divarsrij geplaatste, grove stippels,

lialsscliild verward en niet dicht bestippcld, aan weerszijden van de basis met een kort

langsgroefje; de randlijn aan de basis scherp en tamelijk breed lijstaclitig opgericht. Gevleu-
geld. Dekschildcu met krachtige, regelmatige stippellijnen; de tussLlicnruimten bij hetjzeer
onduidelijk gechagrineerd en bijna niet bestippeld, bij het g fijn bestippeld en lijn rimpelig.

Lengte 2*— 3J mm. Deze soort schijnt op eene A gros t i.s-soort te leven. Niet inlandsch.

Zij zou in België aangetroffen zijn (cat. Mathieii^, overigens is Cassel de meest westelijk

bekende vindplaats in Noordelijk Middel-Europa (cli lo ro p lian a Dufts.)

Het lialsgedeelte van den kop smal, de kop tot aan den acliterrand der, meer of minder gewelfde,

oogen in het halsscbild teruggetrokken, daarachter geene slapen of wangen zichtbaar. . . 3

3 Kop achter de oogen met vele, in dwarsrijen geplaatste, grove stippels. Footen , behalve
de zwarte achterdijen, roestrood; de voordijen soms donkerder, bij ^h.c. to'ioraHs Weise
zwart, met of zonder metaalglaus. Lichaam eivormig, zwart; kop en lialsscliild bronzig, groen-
aclitig, geel- of roodkoperkleurig; dekschilden donkerblauw of blauwgroen, zelden zwart-
achtig-violet, bij ab.c. snliceti Weise lichtbrouzig geel- of roodkoperkleurig, groen of bronzig
zwart. Sprieten zwartaclitig, de eerste 5 of 6 leedjes roestrood. Halsscbild uiterst lijn gecha-

grineerd en dicht bestippeld, in het midden lijner dan aan de zijden; aan weerszijden, vlak

voor de basis, met een tamelijk breeden , schceven indruk; langs den zijrand, vooral naar
achteren, iets gewelfd. Dekschilden iets breeder dan het halsscbild; met duidelijke, groote scliou-

derbuilen, krachtige stippellijnen en vlakke of gewelfde tusschenruimtcu. Bij vele exemplaren
zijn de dekschilden op de voorzijde, dwars over den naad. een weinig ingedrukt. Gevleugeld.
Bij liet (? is het eerste lid der voor- en middeltarsen verlengd en vrij sterk verbreed; het

laatste sterniet met eene gladde, breede middenstrook , aan den acliterrand afgeknot. De
tusschenruiinten op de dekschilden met twee onregelmatige rijen van uiterst lijne stippels,

bij het J daarentegen zeer fijn gechagrineerd. Fijn bestippelde mannetjes zijn als sa 1 1 i ta u s Steph.
beschreven. Lengte 2I— 3 mm. Op lage wilgen, vooral Salix triaudra, langs zandigc
rivieroevers. De ah. c. femnralis meer in Zuid-Duitschland. Niet inlandsch. In de Rijnprov.
bij Crefeld, ook bij Hamburg en in Westfalen (se m ie oe r u Ie a Koch)

Kop aan de binnenzijde der oogen met 3 tot 6 grove stippels. Voordijen altijd zwart.
Lichaam kort-eivormig, bronzig-zwart; de bovenzijde bruinachtig, zelden groenachtig-brons-
kleurig, of iets roodkoperkleurig, sterk glanzig; bij uitzondering zwart, niatglanzig; de

eerste 5 sprietleedjes benevens de schenen en tarsen gedeeltelijk bruin. Halsschild lijn en
meer of minder dicht bestippeld; de randlijn aaii de basis, aan weerszijden van het schildje,

verdiept en met eenige grove stippels bezet, het scheeve langsgroefje aan weerszijden zwak
aangeduid en veelal nagenoeg uitgewischt. Dekschilden aan de basis iets breeder dan het halsschild,

met duidelijke, doch weinig uitpuilende scliouderbuil; tnet krachtige, regelmatige stippellijnen.

Gevleugeld. Bij bet $ is het eerste lid der voor- en middeltar.sen breed, bij het j smal; het

laatste sterniet bij het 5 overal dicht bestippeld en aan bet uiteinde afgerond , bij het (? daar-

entegen van voren weinig bestippeld, aan het inteinde afgeknot en in 't midden van een klein

uitsteeksel voorzien. Bij het $ zijn de stippellijnen der dekschilden veel dieper en staan

daarin de stippels dichter bijeen; ook zijn de tusschenruiniten, vooral naar de zijden, iets of wat
gewelfd en eenigszins gechagrineerd, bij bet J' meet vlaken fijn bestippeld. Lengte i?— 2I mm.
Zeer gemeen op vochtige grasvelden en op allerlei lage iilanten, dikwerf tegen niiiren. Een
niatglanzig zwart exemplaar bij Maransart in België.

(dentipes Koch, $ picipes Steph.) 1. concinna Marsh.

4 Lichaam gestrekt, tamelijk smal, met weinig afgeronde zijden, met rudimentaire vleugels. Dek-
schilden met vrij diepe, regelmatige stip[iellijiien, van welke de 6e, 7e en 8e achter eene
gladde ruimte op de plaats der schouderbuil beginnen; zonder uitstekende schouders.
Bovenzijde eenigszins vetglanzig, loodkleurig-zwart, soms met blauw- of groenaclitigen
weerschijn, lijn maar duidelijk gechagrineerd. De eerste 3 of 4 sprietleedjes en de tar.sen
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op cIc onderzijde cii soms nog de schenen modl)ruin. llalsschild in oi' aciuer liei midden liet

lireedst; zeer" lijn en matig dicht, langs de zijden en den achtcrrand Urachtiger bestippeld.

Dckschilden in het midden slechts iets breedcr dan het halsschild op het breedste gedeelte.

Het eerste tarslid bij het ^ matig verbreed. Lengte 1^—2? min. Niet inlandsch. In Diiitsch-

land (u. a. bij llaminirg), op droge dijken en grasvelcien langs de oevers van grootc rivieren,

ook op de eilanden Norderney en .Sylt. Zij zon op Ca r duns nntans leven.

(tarda Foudr.) (coinpressa I-ctzn.)

Lichaam langer- ol' korter-ovaal of langwerpigeirond, in den regel gevleugeld. Dekscbilden

brceder dan het halsschild, met uitstekende schouders en duidelijke sclionderbuilen , aan de

basis en langs den naad verward bestippeld; langs den zijrand en achter het midden met

stippellijnen ol' stippclrijen, soms zijn de binnenste stippelrijen meer verdubbeld dan verward. 5

5 Kop achter de dwarslijn van het voorhoofd in 't oog vallend lijncr bestippeld dan daarvói'ir.

Halsschild meer of minder dicht en fijn bestippeld 6

Kop achter de dvvarslij\i van het voorhoofd even sterk of slechts onmerkbaar fijner bestippeld

dan daarvóór. Halsschild grof en zeer diclit bestippeld, minder sterk glanzig en tusschen de

bestippeling lijn gechagrincerd i'

6 Hekschilden behalve de 2 of 3 buitenste, fijne, meer of minder regelmatige, stippelrijen, grooten-

ilcels zeer dicht, fijn, verward en iets rimpelig bestippeld. De bestippeling van halsschild en

dekscbilden is veel fijner en dichter dan bij confusa. Lichaam zwart, met blauw-, groen-

of bronsachtigeii weerschijn. De eerste 5 of 6 sprietleedjes, de schenen en de tarsen rood-

geel. Bij het cf is het eerste voortarsen-lid sterk verbreed. Lengte 2—2§ mm. Deze meer

zuidelijke soort werd door mij bij Maastricht, in Juli, gevangen. Ik vermoed dat zij in bet

omliggend gebied veelal over het hoofd gezien is 2. arenacea Allard.

Dekscbilden met tamelijk regelmatige stippelrijen of stippellijnen , ofwel vóc'ir het midden, naar

binnen, meer of minder verward bestippeld; met duidelijke, veelal breede tusscbenruimten

der stippels 7

7 üovenlip met eene grove stippelrij , welke met eene sterke bocht naar den clypeus gericht is.

Kort-eivormig, hoog gewelfd, metaalglanzig donkerblauw of zwartgroen , veelal met gcel-

koperkleiirigeii weerschijn ; overal uiterst fijn, doch niet zeer dicht gechagrincerd ; de dekscbilden,

behalve de 4 of 5 buitenste, grove, zeer regelmatige stippelrijcn , van voren verward, weinig

dicht, docli kracluig bestippeld, achter het midden met stippelrijen en breede, iets gewelfde

tnsschenrjimtcn. Halsschild grover dan bij arenacea, doch minder grof en minder dicht

dan bij liortensis bestippeld. De eerste 4 of 6 sprietleedjes, de schenen en tarsen, bijpas

uitgekomen exemplaren ook nog de onderlicllt der voor- en middeldijen licht roestrood.

liijiia altijd met rudimentaire vleugels. Lengte if—2 mm. Op vochtige grasvelden. Niet

inlandsch. In Duitscliland, Frankrijk en Engeland. Deze soort schijnt veelal over het hoofd

te zijn gezien Ci-'önfusa Bohem.)

Bovenlip met eene grove, doch rechte stippelrij 8

8 Bovenzijde donkerblauw of zwartblauw, zelden met grocnaclitigen weerschijn. Halsschild soms

zwart 9

Bovenzijde bniinachtig-bronsklcurig, loodkleurig of groenachtig met bronzigen weerschijn . . 10

y Langwerpig-eirond. Dekscbilden langs den zijrand gewoonlijk met 4 vrij krachtige, regelmatige

stippellijnen; over het midden van voren eenigszins verward bestippeld, doch vereenigen

zich de stippels, van af het midden, duidelijk tot dubbelrijen, welke naar het uiteinde

regelmatiger en dieper worden en voor het uiteinde zelf wederom gewoon zijn. Lichaam

lichter of donkerder blauw, soms iets groenachtig-blauw, zeldzamer violct-blauw, bij ab. c.

fallax VVeise de bovenzijde vuil, donker metaalgroen (als bij sommige exemplaren van

aridiila). Kop, halsschild en onderzijde gewoonlijk veel donkerder, dicht en uiterst fijn

gcchagrineerd, matig glanzig. De eerste 3 tut 5 sprietleedjes aan de onderzijde, bij pas uitge-

komen exemplaren bijna geheel roostrood, zoo ook de schenen en tarsen, behalve bet donkere

klauwlid. Gevleugeld! Bij het t? is bet eerste tarslid sterk verbreed; eene breede zijstrook

op de drie middelste sterniten dicht gecbagrineerd, dof en nauwelijks bestippeld; de achter-

rand van bet laatste sterniet aan weerszijden iets uitgerand. Lengte 2I -3 min. Op vochtige

grasvelden en in moerassige streken op biezen; verbreid, doch zeldzaam.

3. Mannerheimü Gylh.

Lichaam langer, zeer lang ovaal. De krachtige stippclrijen der dekschilden slechts geheel van

voren naar binnen verward. Deze soort heeft veel overeenkomst met M a n n erh e im ii en

Sahlbergii, zij is echter donkerder gekleurd, slanker gebouwd en onderscheidt zich

van Mannerheimü door geringere grootte en grovere bestippeling der dekscbilden, van

bet metasternum en van het eerste sterniet; van Sahlbergii door de lijiie chagriiicering
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van dc' gclicclc' bovenzijde en vooral door de lijncre bestippeling van liet voorhoofd. Boven-
zijde zwartblanw, soms op kop en lialsscliild met geringen groenachtigcn weerscliijn; de
eerste sprietleedjes aan de onderzijde, de schenen op de onderzijde en aan de knie, alsook

de tarsen, tenminste aan de onderzijde, roestrood. Gevleugeld. Bij liet ^ liet eerste lid der
voor- en middeltarsen verbreed, doch iets smaller dan het 3e; het laatste stcrniet smal,
gewelfd, de acliterrand in het midden iets uitgetrokken. Lengte 2—2i mm. Verbreid iii de
bergstreken van Diiitschlaiid en soms in het vlakke land door rivieren niedegevoerd. Een-
maal bij Ossendrccht, Mei; zij 'iou ook in België gevangen zijn. Ik zag een typisch ex. uit

het Wecncr hofmiiseum 4. subcoerulea Kiitsch.

10 Langwerpig-ovaal; de bovenzijde briiinachtig-bronskleiirig met of zonder geelkoperkleiirigen

weerschijn, zeldzamer loodkleurig, bij uitzondering donkergroen of zwartaclitig, tamelijk

glanzig. Tasters en de eerste sprietleedjes op de onderzijde of grootendeels roestrood. Deze
soort komt in grootte en habitus zeer met Ma 11 n crheiniii overeen, de dekschilden zijn

aan de zijden iets inecr afgeremd en in de schouders meer versmald. De schenen en tarsen

roestrood, de onderhelft der schenen veelal iets donker of bovenop bronskleurig. Dekschilden
met tamelijk krachtige sti|ipelrijen , van welke de buitenste vier regelmatig en eenigszins
verdiept zijn; de binnenste worden naar voren fijner, zijn tot aan liet midden duidelijk, doch
daarvfn'it hetzij verdubbeld of meer of minder verward; ook kunnen de binnenste stippel-

rijen, hetzij tot aan de basis slechts eenige bijkomende stippels vertoonen en daardour vrij

regelmatig zijn (meestal <?) of op de basaallielft in het midden geheel verward zijn (meestal J).
Ook is soms het lialsschild merkelijk dieper dan gewoonlijk bestippeld, sterker gecliagrinecrd

en nagenoeg dof. Bij liet ^ is het eerste voortarsen-lid zeer breed hartvormig; de zijden
der middelste drie sterniten onduidelijk bestippeld. Gevleugeld, wellicht ook exemplaren
met rudimentaire vleugels. Lengte 2\— 2'g inm. Niet zeldzaain op droge, zonnige grasvelden,
langs wegen en boscliranden. Een zwarta'chtig exemplaar bij Marieinont in België.

5. aridula Gylh.

Kort-ovaal, de bovenzijde lichter of donkerder brtiiiKiclitig-bronsklein-ig, gewoonlijk met gccl-

koperkleurigen weerschijn, zeldzamer donker bronzig-groen; de eerste 5 of 6 sprietleedjes,
de tasters, de schenen en de tarsen roestrood, bij pas uitgekomen exemplaren ook de basis

of de onderzijde der voordijen roodbruinachtig. Bij ah. c. aisliva Weise zijn de tasters,

de wortelleedjes der sprieten, ten minste op de bovenzijde, en de schenen en tarsen op
de bovenzijde berookt of zwartaclitig. Deze soort gelijkt zeer op hortensis, doch is iets

slanker, met de kleur van aridula. Halsschild fijn gechagriueerd, meer of minder dicht bestip-

peld, de bestippeling naar de zijden en naar de basis grover en aldaar krachtiger dan bij aridula,
doch fijner dan bij hortensis. Dekschilden met minder verdieiue en fijnere stippelrijen,

de buitenste zijn regelmatig, de binnenste, vóór het iniddcn, door eenige bijkomende
stippels iets verward, docli veel regelmatiger dan bij hortensis. Vleugels rudimentair.
Bij liet (J is het eerste lid der voor- en middeltarsen verlengd en slechts matig verbreed.
Lengte iS—2^ mm. In den zomer en in het najaar niet zeldzaam op weilanden, vooral de
ab. c. aeslira 6. arida l'oudr.

II Tasters en sprieten, behalve de laatste 4 of 5 iiekbruiiie lecdjes, roodgeel; pooten roestrood,
de voor- en middeldijen bij hard geworden e>.euiplareu boveiiü|) min of meer niet groen-
achtigen raetaalglans en daardo(jr donkerder, doch altijd rood doorschijnend; de achterdijen
geheel bronskleurig. Tamelijk gewelfd; lichter of donkerder bronskiciirig, soms iets bruin-
of groeuachtig, of met geelkoperkleurigcn weerscliijn, bij uitzondering iets donkerrood-
koperkleurig. Kop en halsschild dicht, grof en iets rimpelig bestippeld, tamelijk glanzig.
Halsschild bij het r? bijna de helft brceder dan lang, bij liet 5 nagenoeg dubbel zoo breed
als lang. Dekschilden met iets lijncre stippellijnen dan bij Salilbergii, de buitenste drie
regelmatig, de binnenste over het midden door enkele 'bijkomende stippels iets verward,
van voren verdubbeld of ook min of meer verward. Exemplaren bij welke de dekscliilden
over het midden zeer verward bestippeld en wier voordijen roestrood zijn, werden door
Allard als sera b ri co 1 1 is beschreven. Bij sommige exemplaren vertoont het halsschild,

vóór het schildje, eene onbestippelde niiddenstrook. Gevleugeld. Bij het g is het eerste lid

der voor- en middeltarsen hartvormig, de middelste drie sicTniteii zijn aan de zijden slechts

gechagriueerd, doch niet bestippeld. Lengte 1-.--2] niui. Gemeen op zonnige, droge gras-

velden .' . . . (aridella Payk.) 7. hortensis "pcjurcr.

Tasters en de eerste sprietleedjes aan de onderzijde donker roodbruin; alle dijen blauw- of
groenachtig-zwari, de schenen en tarsen roestrood. Gewelfd; donker blauwachtig, kop en
halsschild iets meer groenaclitig, de dekschilden tamelijk glanzig; kop en 'halsschild
fijn gechagriueerd en daardoor minder glanzig, veelal geheel dof. Kop dicht en tamelijk
grof bestippeld, de voorhoofdslijn in 't midden sterk verdiept; halsschild zeer grof en
dicht bestippeld. Schildje glad. Dekschilden met grove stippelrijen, van welke de binnensten
naar de basis min of meer verdubbeld en meestal tot aan de basis duidelijk te herkennen
zijn; de tiisschenruimten naar verhouding breed, uiterst fijn en onduidelijk gechagriueerd,
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lic buitenste tiissclienniiimcn gewcllVl, de Ijinnciistcn vlak. Bij tie v.ir. *cyaiiescci:s Wcisc i)

is het lich;iaiii geu'Donlijk zwartblauw, zeldzamer fraai blauw ol' violetaclitig, zeer zelden

inctaalgroen; de dekstliilden door duidelijker cliagrinecring minder glanzig, veelal tamelijk

dof, de -.tippelrijen gewoonlijk meer verward en minder duidelijk van elkaar gescheiden;

ook zijn de tussehcnruimien onregelmatiger en smaller. Gevleugeld. Bij liet i is liet eerste

lid der voor- en middeltarscn zeer verbreed, liartvormiij; de zijden der middelste stcrnitcn

met eene dicht gcchagrincerdc , onbestippclde strook. Lengte 2—2J mm. Des zomers in

vochtige weilanden op Ca r ex-soorten. Volgens IFeise komt het type op veengrond voor,

waar Vaccin inm oxycoccos groeit. Zeer zeldzaa\n; Amsterdam, Haarlem, Assen en

den Bosch. De var. cyaiiescens zag ik nog niet uit Nederland, deze komt in Belc;ic; voor.

8. Sahlbergii Gyllli.

38. Psylliodes Latreille.

Dit ;^ciiHs is Tan alk andere Halt i c i de n-gencra cndcyscheiden door de 10-lcdi^e

sprieten en door den houw der achterschenen , welke vrij lang, hetzij nagenoeg recht

of meer of minder gebogen zijn ; ook zijn de tarsen niet zooals gewoonlijk aan het uit-

einde der scheen bevestigd, doch op het ^ of i^ van de lengte der scheen ingeplant; ook

zijn de achterschenen voor het uiteinde eenigszins breed lepelvormig uitgehold en nemen

zoodoende in de rust de geheele tars op , zij eindigen in eene enkele spoor. De tarsen

zijn tusschen de eerste twee leedjes knievormig gebogen , het ie lid is sterk verlengd.

Lichaam langer of korter eivormig , bij uitzondering iets cylindervormig , meestal ge-

vleugeld {behalve bij P. cucullaia waar de vleugels rudimentair zijn 2)), metallisch

groen of blainu , zeldzamer ztvart
,
pekbruin of roodgeel , meer of minder glanzig. Kop

in den regel schuin nfhellend , bij cucullata vertikaal geplaatst en in het halsschild

teruggetrokken. De voorhoofdskicl , de voorhoofdslijnen en de voorhoofdsbuilen zijn hetzij

duidelijk of niet ontwikkeld. Halsschild aan de basis breeder dan lang, naar voren

geleidelijk samengedrukt en met rechte of gebogen zijden versmald ; de langsplooien aan

weerszijden onduidelijk of ontbrekend. Schildje klein , driehoekig. Dekschilden met regel-

matige stippelrijen of stippellijnen , de ttisschenruimten glad of bcstippeld , de epipleuren

geleidelijk versmald en nagenoeg tot aan het uiteinde reikend. Getvrichtsholten der voor-

coxae van achteren gesloten. De sterniten zijn in 't midden dakvormig verheven ,• het

eerste stemlet is even lang als de volgende drie te zamen , aan 7ueerszijden , voor het

inleggen der achterdijen , iets uitgehold. Achterdijen krachtig ontwikkeld, langer of korter

eivormig, soms zeer breed. Klamven kort en klein, aan de basis tandvormig verbreed.

Bij het leven wordt de achterscheen in eene groef onder aan den binnenrand der dij

geborgen en het eerste tarslid [^de metatarsus) dicht tegen de binnenzijde der scheen

aangedrukt , de kevers loopen alsdan slechts met het ze en y tarslid, welke dan ook alleen

zolig behaard zijn (Fig. 109 /). Bij het i is het eerste voortarsen-lid verbreed en de

achterrand van het laatste stemlet afgeknot.

De soorten leven, meestal gezellig bijeen, aan de onderzijde der bladen , vooral van

Cruciferen en SolaneeCn. — De larvenvan P. dulcamarae en napi zijn door

Goureau ; de larve en pop van c hry so c ephal a door Taschenberg en de metamorphose

van deze laatste soort is door W'tte'waal en Ormerod beschreven.

Van de 47 Europeesche soorten komen 12 in Nederland en 4 /// het aangrenzend

gebied voor.

I Kop scluiin afbellend, niet in het halsschild teruggetrokken. Het voorhoofd door eene scherp

aangeduide, diepe groef van de oogen gescheiden. Het eerste lid der acbtertarsen recht

(Sub-gen. Psylliodes i. sp.) 2

Kop vertikaal geplaatst, in liet halsschild teruggetrokken; de mond kan tegen de voorcoxac

aangedrukt worden. Het voorhoofd gaat, door een bcstippeldcn , brecden, zeer vlakken

indruk, bijna onmerkbaar in den oogrand over. Het eerste lid der achtertarscn duidelijk

gebogen. Vleugels rudimentair (Sub-gen. M a cro en em a Steph.). Lichaam eenigszins cyliiider-

l| Bij df lllom>nr;^^l^ti^u•n werd dt-i.- vunu ;iU licl t>()e \;m CiilU-ithul l.estliuiiwd . h.-t typi-' i''lf werd door J/A/»'/ als

i nso li t3 besohreveii.

2) Eeu paar soorten uit de (Jarpalheii eu eeue var. vau 1'. napi zijii gelieel ougevleugeid.
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vormig, naar voren un naar achteren versmald; lionker lironsUleiirig, gewuonlijk iets uf wat
grocnachtig, zelden niet zeer geringen bhinwacluigen weerschijn. Sprietwortel en pootcn

,

behalve de zwarte achterdijen, rüestrood; de voordijen veelal iets gebruind. Ko|) zwak-, het
halsscliild zeer sterk bestippeld. De voorhuuf'dsbiiilen ondnidelijk, door eene groet' gcsclieidcn.
Dekschilden met meer of minder duidelijke schonderbuil; bij het ^ met vrij sterke, bij het

5 met iijne, niet zeer scherp aangeduide stipjiellijnen , welke naar het uiteinde iets zwakker
worden; de tnsschcnruimten ecnigsziiis rimpelig en zeer lijn bestippeld. Lengte 2-22 mm.
Verbreid en gemeen, vooral op Spergula arvensis; vooral op droge, grazige plaatsen
langs boscliranden '

(spergulae Gylii.) 12. cucullata lUig.

2 Aciitersclienen slank, nagenoeg recht, voor het uiteinde Icpelvorniig uitgehold; de buitenste en
de afgekorte binnenste randlijst dicht en regelmatig kamvormig getand. Achterdijen slechts
matig verbreed 3

Acbterscbeuen kort, de acluerrand sterk gebogen, voor het uiteinde meestal gegroefd en met
weinig, ongelijkmatig en kort- of in "t geheel niet getande zijden. Aclucrdijen kort en zeer
breed ' "

jg

3 De buitenste randlijst der aciuerscliencn regelmatig met 4 tot 6 kleine, spitse, even grootc-,
de binnenste randlijst met twee kleine, spitse tandjes bezet. Het eersie lid der achtertarsen
vrij dicht nabij het uiteinde (ongeveer op 1 van de lengtej der schenen ingeplant. De rand-
zoom der oogen verbreedt zich tusschen de ooggroef en liet groefjc waarin de spriet ingeplant
staat tot een driehoekig, iets gewelfd, glad vlali"; de voorboofdslijneu onduidelijk. Rronzig,
eenigszins geelkoperkleurig, sterk glanzig. Sprieten en pootcn pekbruin, de sprietwortel alsook
de knieën, schenen en tarsen roestrood. Halsscliild aan de basis ongeveer de helft lireeder
dan lang, met afgeronde zijden; dicht en iets rimpelig bestippeld, niet lijn gechagrineerde
tussclienruimten. Dekschilden met vrij sterke, doch niet verdiepte stippelrijen, welke naar het
uiteinde aanmerkelijk zwakker worden; de ttisschenruimten zeer lijn maar diiidelijk bestippeld.
Lengte 2I—25 mm. In het voorjaar en in den nazomer op koolvelden en in groententuinen.
Niet inlandscli. In geheel Middel-Ein-ojia (cupreata Dfts.)

De buitenste randlijst der achterscheneu niet regelmatig met kleine, sjiitse, even groote tandjes
bezet, doch meer onregelmatig en gedeeltelijk (uuluidelijk, stomp getand. De raudzoom der
oogen gewoon

,

4 De voorhoofdslijnen tusschen de oogen scherp en diep X-vormig ingegraven, de voorboofds-
biiileu driehoekig, duidelijk begrensd. Voorhoofd tot aan den schedel gecliagrineerd, onbe-
stippeld. Langwerpig-eirond

;
licht bronzig met geelkoperglans, ook wel lichter of donkerder

bronsgroen; de dekschilden naar liet uiteinde meer of minder duidelijk geel- of roodbruin-
acbtig doorschijnend, bij ab. c.///(7Vo;7;;,t Steph. eeukleurig. Sprieten" en pootcn roestrood,
de laatste 5 verbreede sprietlcedjes iets gebruind; achterdijen pekbruin. Soms zijn de sprieten
naar het uiteinde en de dijen der voor- en middclpooten pekbruin, soms ook de schenen
iets donkerder. Halsscliild aan de basis iets breedcr dan lang, dindclijk gecbagrincerd, krachtig
en dicht bestip|ield. Dekschilden met vrij sterke, diepe stippellijnen; in de tussclienruimten
duidelijk bestip|)eid. Lengte 2^—25 mm." Op liop en hennep, in" Dtntschland soms schadelijk.
Bommelerwaard, (louda, Rotterdam en in de omstreken van ^L^astricllt; Mei tot Aug. Ook
in Helgie (apicalis Stcpli ) 1. nttenuata Koch.

De voorhoofdslijnen tusschen de oogen en de voorhoofdsbuilen onduidelijk of ontbrekend . . 5

5 De zijden van het halsscliild tot naar voren gelijkmatig gebogen. Kop roestrood, naar achteren
geleidelijk donkerder gekleurd, zoodat de schedel gewoonlijk donkerbruin is met groen-
acbtigeu weerscliijn Sprieten slank, gebruind of pekzwart, met gcelrooden wortel. Halsscliild
klein, aan de basis breeder dan lang, naar voren samengedridit en versmald, dicht en lijn

bestippeld. Dekschilden ongeveer op het eerste derde gedeelte het breedst, naar het uiteinde
versmald; met tijiie stippelrijen en breede, vlakke, duidelijk en dicht bestippelde tusschen-
niimtcn. Pro- en mcsosternuni in liet midden roodbruin, bet overige gedeelte van de onder-
zijde zwart; pooten geelrood, de aciiterdijen brouzig-zvvart, de voor- en middeldijeu
soms iets gebruind, bij ab. c. "crylliruccfiluila L. (in Wcstfalen en op Burkiun) de pooten
pekbruin, met roodachtige knieën en tarsen. Het eerste tarslid is op het \ gedeelte van de
lengte der scheen ingeplant. Het <? is slanker dan liet J. Bovenzijde donker blauwgroen nl'

zwartblanw, het halsscliild hetzij donkerder dan de dekschilden of bronzig-groen. Kleine
exemplaren van 3 mm. lengte vormen P. Allardi Bach (rufilabris Allard, nee
Kocb) i). Bij var. a:i^lica F. (uip^ricullis Mrsb.) 2), welke overigens als bet type

1) \),- besohrijving ï;m, I' Alh.i.l; lliirl, |,;,.i i„ll„„„„ „,1 ,,•„ ,Anii|.l;Kir 1,1] .li'ii H.Liï i;.-v;uis.-i, II.' V -Luurii^hi IR-ri
lussilien de uoscil rli ,iv M,.,rl .I,l.u.l.-il /iji, .-x,,, „.„liiidtlijk ailllsi-du"! :ils \n\ lul l)|,i-' !),• I,;i,si» di-r vuur- .'Il IlliddHl-
dijeii IS iels f't'bruind Ouk /.ijii di- Ul»rlieiiruiriiliMi der sli),]»>lrijeri il-Is su-i-ker beslippeld düH {;ewuuiiltjk Iiij liet Ivpi'.
hilussdien zrj" ""^ <^'^ gruuli' i'wmiilarfii vim lImj bi)LU|)li a la , zoowel in hel een als in liel ander ü|izirhl, veranderlijk.

:;) Sleeslul iijii de aelilerdi|en aan de basis „t o|i de aelilerlielfl vm,Af.n-\ sekb'Urd, uok is bovendien veelal hel lialssehild aan
de zijden iels ruodjjeel. Volgens llV/se zouden dergelijke exenndareii . bij «elke liel lialsseliild soms meer zwarlaehlig is , dofh
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..cUlcuni is, zijn lic acUscliildcn stroogccl ot' lidit rooilncluig-gcclbniiii , soms met donkcnicr

naad en bij nitzondering met een bronsklcurigeii veeg aan liet niteindc ot langs de zijden

Cbij ab. c. mgricoriiis Leesb. is bet eerste sprictlid groütendcels zwart, bij Arnbein). De

var. iiucea lllig. iKtiiizci Foudr.) 3) is op de gebeelc bovenzijde cenklciirig roodgeel ot

stroogeel, de onderzijde en de acluerdijcn meer of minder zwart. Lengte 3^ -4I mm.

Gemeen op allerlei "bloeiende Cnicircre n, vooral op Cochlearia armoracia,

Rapbanns sativa, koolzaad en koolsoortcn. Juni tot Sept. Type en var. anslic" m
massa bij Nootdorp, Ang. op koolzaad; overigens is de var. iinglicd gevangen bij Rot-

terdam, Uirecbt, Dussen, Hergcn-op-zoom , Velzen, op Tcsel en langs de zeekust. De var.

micca bij Roosteren (Limburg) en als deze gekleurde, onrijpe exemplaren bij de Steeg en

Nulli bij Maastricbt 4). De vorm Allardi bij den Haag, ook in de Rijn|irov. bij Aken.
2. chrysocephala L.

De zijden van het halsschild, bij de voorste haarstip, eenigszins hoekig verbreed 5) . ... 6

6 Dekschilden blauw, groen of bronskleurig
"

Dckschilden geel
'-

7 Koii en balsscbild donkerrood, bij ab. c. tricolor Weise is het halsschild diep zwart. Dek-

sdiilden blauw, met of zonder grocnachtigen weerschijn, zeldzamer blauwgroen, bronzig-groen

of bronskleurig; met krachtige stippelrijcn en dicht en duidelijk bestippeldc tusschenruimten.

Sprieten kort, de eerste 4 leedjes krachtiger ontwikkeld dan bij c h r y soce |i b a 1 a, de

volgenden in 't oogvallend verdikt; de eerste twee leedjes roestrood, het .;c en 4c pekbruin,

de overigen zwartaduig. Halsschild didit, matig tiin en diep bestippeld, duidelijker dan bij

chrysocephala. Onderzijde zwart, het prosternum geheel of slechts aan de zijden rood;

de pooten roodbruin of pekbruin, aan de gewrichten lichter, de achterdijen zwart. Pas

iiifekomen exemplaren hebben licbtroodc pooten met donkerder achterdijen. Lengte 33—35 mm-

Op^B ras sic a-soorten en vooral op Sisymbrium Sophia. Niet inlandsch. Wellicht in ons

gebied te vinden (cyan op t e ra 111.)

Q
Kop blauw, groen of bronskleurig

8 De groef langs den binnenrand der oogen loopt onafgebroken naar onderen door tot aan

het groefje waarin de spriet ingeplant is ')

De groef langs den binnenrand der oogen is van het groefje, waarin de spriet ingeplant is,

door eene dwarslijst (bet lijne, kielvonnige uiteinde van de voorhooldsbuilcn) nagenoeg

geheel gescheiden. Lichaam sterk gewelfd, metallisch groenachtig-zwart, zelden iets donker

blauwaditig of nagenoeg diep zwart; lijn bestippeld. De siippelrijen der dekschilden vrij diep

en scherp aangeduid, de tusschenruimten uiterst lijn bestippeld. Sprietwortcl, schenen en

tarsen .Teelbruin , de dijen der voor- en middelpooten pekbruin, veelal ook de schenen

"ebrnind; de achterdijen" zwart. Deze soort gelijkt op picina, de achterschenen zijn echter

niet gebogen maar recht en de kleur van het lichaam en der pooten is donkerder; ook is

de bestippeling fijner. Lengte 2^-2* mm. Vooral op kalkbodem; op Cruciferen als:

Erysimum-soorten, Sinapis, Cbeiranthus enz. Niet inlandsdi ö). In de Rijnprov.

(instabilis Fondr.)

o Halsschild en dekschilden sterk gewelfd. Voorhoofd zeer lijn bestii.pcld. Deze soort her-

innert iets aan chrysocephala, doch is doorgaans veel kleiner, korter, meer geweltd

en van achteren breeder; eivormig. Glanzig zwartblauw; soms ko|) en halsschild, zeldzamer

de oehcele bovenzijde met groenacbtiaen weerschijn; soms ook wel donker bronzig-groen.

Pooten, behalve de bronzig-zwarte achterdijen, roodgeel; zelden de voordijen zwartaduig.

De eerste ", S])rietleedjes of ook nog het vierde lid licht roodgeel, het 5c en (ie bruin, de

volgeuden 'pekzwart. Halsschild de Ixlft breeder dan lang, naar voren sterk samengedrukt;

KP»„ünlljk „.,-1 l„„,i,.is.'M N im1„j„ tal. vi,i- »".•,/„(,, Sl.^.lr |.M.duidK .muilgekl.uni,. .^^.m,,l.>n.. va,, l,,-! l.v|„' ..J„ ; so„,>

ïcrlüUllen de d.-kv l,ildc„ .r,,,;;,-,, K.Tinsen lilaliw- ,,l iiiiH'iia, l,liB.-,i «w,»diuu. b,l,i-,|i'-' v,'i»tl,, I,-,, lu.i.il,,',, l,cl Ivp,- (1,-

vi,r. amilHii i-« d.- M.,-,tiiill,-i,d,- kl,.,ii-,ib,TraUrs lii'Slaan „i. i- uiH ; ouk (,j„ de stip|,L-lnjci, d.f .i.kscliild,-,. g,Tii.j,!i-s du,(l.'

r,jker e„ dip|,n-, iou„ls HV,«.- aanpeoH. (lok ku,l,I dr vaiv i,,,,,!,,,, vulsir.'kl ,lipl alle.',, „al„j d,' iivkn.l v„or, dod, v„l(il

men die uveral il,,'t l„-l tvp*-. d.-rl, zeldtaincr.

:il IIV/M- vemieldl ee,l.. va,-.'.', va„ l,i'l tvp,-. vvlke u„uilB.kl,-,„d. o], d.' I,„v..ni,|d.. i;.! I i,.-,-lli,i„„ ,„„oi;.-l .,1 loodijeel i-

,

sui„» ,net nek/vvallei, l.u,st ; di-i-Relljkr exe„iplare,i vvrde,, sl.-,-<i> al. „»,m b.'S,.l,u,nv.J Mejl,!. ,_•,„ .-„k.l ,-xe,l,|,laa,',

ilal aan de l.esd,nni„i; ïai, iiHci'u l,ea,ilvvuordl, ,ii.t \ , ,j duckeir u,ide,'iijde en grguleiid.-ids dü,il,ere, bru,i2,se achlera,].-,,.

2a,' ik uil uns gebied. Andere (.jiir,)|,e) exemplaren .laarenleRen zijn up b„ven- en uuderiijde ceelaebUi! en üuk de aelller-

„oulen .>eb.>el ceel Hel balsscbild vvrlüi,,,! nug eenigeii u,-rii,pen sroena,:blipen vv,'erMb,jn- l.ued uilpekleuril.' exe,i,|)laren

lan f,m,-u vinp ik l,,j Cauler.ls in .Ie l'jreneem .,|, im> vuel Iniuple ; b,| de/,.,i ,. d.- .„,d.-r;,l.l p /warl .„ !IJ„ ,1e

aeliterdi)e„ eveneens iliep /.vvarl. i,i,'l bruniigen vv,>ersebijn.

i) lu /.nili-Eurüpa k.,ni..n n..;: .'en paar vaiieleil.-n v..,.r, .,. a. var ...(/„.,< W.i».- ie,,,,».,/,!.;,, var. IIL, I ..„di
) ,

welke i„

kleur mei 1'. evanuplera III. uver.-e,ikuinl.

5) Üil valt bet be»l in 1 iiuj; vvann,-er ni.-u bel di.'r van lertljib' be;i,l.

C) Een door Mlunl verkeerdelijk g.-deleruiineerd cueinplaar uil Arnben, lilijkl u,,j pitina Ie iijn.
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lijn Cl! UKiiig diclit bcsLippcUI, in lic Liissclicnriiiiim;n iets gecliagrinccrd. DcUsLiiilcicn in de
.schouders veel breedet" dan iiet haisscliiUl ; niet rijen van gruvc, diepe, tamelijk ver van
elkaar staande stippels, die aeliter het midden geleidelijk zwakker worden; de tiissclicn-

riiimten min ol' meer in rijen lijn hestippeld. Bij pas uitgekomen exemplaren is de hestippe-

ling der dekscliilden in 't oog vallend lijn, de stip|ielrijen slechts in liet voorste derde
gedeelte duidelijk, achter het luidden uitgewisclit. Gevleugeld i). Lengte 2— 3 mm. Niet

zeldzaam. Op Crnci fere n, vooral op Nastnrtium officinale en Cardamine amara,
op beschaduwde plaatsen langs oevers. Ook in het voor- en najaar veelvuldig onder afgevallen

bladen (rapae lllig.) 3. napi F.

üalssehild en dckschilden zwak gewelfd. Dekschilden in de schouders sleclits weinig brceder

dan het halsschild 10

10 Halsschild, ofschoon iijn, over het midden even duidelijk, dicht en diep bestippeld als aan

de zijden, daartusschen gechagrineerd en met uiterst lijne stippeltjes bezet; dot'zijdeglanzig.

Bovenzijde in den regel bronskleurig-bruin of -zwart; vooral op het halsschild gewoonlijk
met geelkoperkleurigen of met geringen groenachtigen weerschijn, iets minder levendig
gekleurd dan bij cupreata; zeldzamer metallisch groen (ab. c. *]icrbacca Foudr. , ctipra-

intens Allard). Dekschilden glauziger, met groote scliouderbuilen, over het midden met
lijncre stippelrijen dan langs de zijden; de tusschenruiirten uiterst lijn gechagrineerd en

nauwelijks merkbaar bestippeld. Lengte 2^ -3| mm. Verbreid, op C r uci fere 11. Den Haag,
Utrecht, Wagcningen, Winterswijk, Oirschot, Ellecom , Ilillegcrsberg en Berkel; in de om-
streken van Maastricht op Corylus. In de Rijnprov. bij Aken. Op vele plaatsen in België.

4. obscura DIts,

Halsschild over het midden lijner en minder duidelijk bestippeld dan aan de zijden . . . . u

11 De stippelrijcn der dekschilden vrij sterk, naar het uiteinde slechts weinig zwakker, de stippels

der rijen zeer dicht aaneenstaande; de breede tusschenruimten in den regel duidelijk bestip-

peld. Langwerpig-ovaal; donkerblauw, soms de kop en het halsschild of de gcheele boven-
zijde hlanwachtig-mctaalgroen; ook zouden exemplaren met koper- of bronskleurig hals-

schild voorkomen. Bovenzijde gelijkmatig, of op het halsschild duidelijker dan op den kop
en de dekschilden gechagrineerd, matig glanzig. Sprieten en ponten modgeel, de sprieten van al

bet 4e lid geleidelijk gebruind; de vuordijen veelal berookt, ook de schenen soms gebruind,

de achterdijen bronzig-zwari; zelden de achterdijen rood, met eene zwartachtige rngvlek
nabij het uiteinde. Halsschild vrij dicht en tamelijk iijn-, over het midden lijner en minder
duidelijk-, aan de zijden duidelijker bestippeld; zeldzamer is de bestippeling krachtiger en

meer rinipelig. Deze soort gelijkt op napi, doch is iets slanker, minder gewelfd, op den kop
en in de tusschenruimten der dekschilden veel duidelijker bestippeld; het halsschild doftcr,

de stippels der rijen op de dekschilden dichter opeen staande; ook is zij zeer verwant aan

obscura en cuprea, van welke zij door de krachtiger bestippeling der rijen en der
tusschenruimten op de dekschilden, benevens de kleinere schouderbiiil, onderscheiden is.

Lengte 3—3} mm. Op Crnciferen, o. a. on Isatis t in c tor ia; zij zou ook op Lepi-
d i u in campestre voorkomen 2). Deze soort, welke in de Rijnprov. voorkomt, kan
wellicht in Limburg worden waargenomen . (fusilbrniis Redt., nee 111.) (t hl as pis FondrO

De stippelrijen der dekschilden fijn, naar het uiteinde veel zwakker; de tusschenruimten lijn

gechagrineerd en zeer onduidelijk, bijna niet bestippeld. Deze soort is doorgaans korter en

vooral naar achteren breeder dan thlaspis; op de bovenzijde gewoonlijk bruinachtig-brons-

kleurig, soms met geringen groenachtigen of ook wel geelkoperkleurigen weerschijn; soms
zijn de dekschilden bijna bronzig-zwart 3), zeer fijn en dicht gechagrineerd, matig glanzig.

De pooten en de eerste sprietleedjes roodgeel, de overige sprietleedjes meer en meer gebruind;

de voordijen veelal in het midden berookt, de achterdijen bronzig-zwart. Halsschild vrij

dicht, lijn en over het midden zeer onduidelijk bestifipeld. Dekschilden aan de schouders

iets breeder dan het halsschild. Lengte 2A— 3!; mm. Verbreid. Op Crnciferen, o. a. op
.Sis y m b ri um officinale; zij zon ook op Papaver rliocas voorkomen. Den Haag,
Nootd(U'p, Rotterdam, Breda, Ariiheni, Amernngen en omstreken van Maastricht. In België

liij Forest (Foudrasii Bach) 5. cuprea Ivocli.

1:; Klip en liaLsschild krachtig en dicht-, het halsschild aan de zijden rin]|ielig bestippeld. Lichaam
i'oestrood, de dekschilden meer stroogeel; kop, halsschild, achterdijen en gewoonlijk

1) hl Mjiiiiliii;!' liergaU'i'kt'ii vuil Oo.,l-lluitsLli[Liiid kuiiil vimu' var fhirit oniia WpIm- vuur. vvelki- iluur;;a:iiib uruuler eil lin'edi'l'

.l:iii licl lyi»-, u|i lii'l llMl^^^lli^lJ iJi. liiiT-. o^t il.- (l.-kMliiitlHu iii .ieii n-ft.'l lijtiiT lifhii|.),clrl is; i.-L% (;laiiziger, duiikpr

liruiuin-f;rui'ii luudcr lilrinwt-n wi-crsciiiiii : iiu-l cciikli-iiri;.' Iirlil (;ie)lnuiiii', zeliUaiiiLT iiuür iit't uilfinde rufaU'Oude sjirielen

;

l>t| uitiundiTiiig uuk lil' vuurdiji'ii duiikpi-diT Oii}ii'vleu;;<-l.l ui iiii'! rudiiiieiilaii'i' vii-iif^-ids,

i) Ualis lilirtMi-iu. de -iWi-.'d.'". wcik.- Mur^^pi- \ec! i;.-kuf..-kt wi'rd. jirui-i! u|. slt-i-iiarhli^rii kalkL;ruiid . 1, e ], i d i u iii c a ni-

|ii'stri' u|i kalkhuudfildi'il kli-i^ruiid,

^f) Ouk £ijti tirui-iiathlig-blauwe. ïwarlliluuwe ut iiietalliscli yruLalf t'.\eiii|ilann beki-lld.
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Dok lic borst met grocnacluig-lironzigen weerschijn, liij goed iiitgeUleiirde cxciii|il;ircn zijn

lie kop, het niet;istcrnum, de huik en eene vlek boven op de ;ichtcrdijen pekbrnin; onnit-

geklcnrde exemplaren zijn nagenoeg ccnkleurig stroogecl. Dekschilden met vrij diepe, grot'

en dicht bestippcldc langsstrepen, die voor het uiteinde iets zwakker worden, en brcede,

dicht en zeer lijn l)estippelde tiisschenruiiuten. I,engte ;^—3* mm. Gemeen op Cramhe en

Cakile inaritima, langs de zeekust (operosa Fondr.) (5. marcida lllig.

Kop onhestippeld, lijn gcchagrineerd; lialsschild tamelijk fijn, verspreid hestippeld. Sprieten

,

halsschild en pooten roestrood; dekschilden stroogecl, de naad tot aan de eerste stippelrij,

alsmede de kop en de onderzijde zwart. Achterdijen roodbruin tot pekzwart; hoekig ver-

breed, doiirdat de buitenkant der schecn-groel' tweemaal vlak uitgerand en daartusschen

stomphoekig uitgetrokken is; veelal zijn ook de voordijen donkerder gekleurd, of is de kop

roestrood met donkeren schedel; ook is soms de geheele bovenzijde roodgcelachtig en zijn de

achterdijen roestrood en slechts aan hec uiteinde zwartachtig. Halsschild bij het ,^ nauwelijks

de helft brecdcr, hij het 5 nagenoeg dubbel zoo breed als lang, naar voren slechts weinig

versmald. Dekschilden met eenigszins verdiepte, krachtige, naar het uiteinde zwakker wor-

dende stippelrijen en meer of minder lijne en eenigszins in rijen bestippelde tusschenriiinnen.

Lengte 2—2| mm. i). Zeer gemeen 0|) Solanuni dulcamara en nigrum. Bij Grijpskcrk

(prov. Groningen) schadelijk aan aardaiipelloof (Rilzcmn Bo.f). Ook is zij soms schadelijk

aan verschillende boomen, o. a. aan eiken 7. affinis 1'ayk. 2)

13 Halsschild grof en lijn dooreen hestippeld. Blauwe
,
groenachtigc, bij uitzondering koperglanzigc

soorten 14

Halsschild gewoon hestippeld. Roestroode
,

geelachtige, pekzwartc of zwarte soorten , sonis

met geringen nietaalachtigen weerschijn 13

14 De voorhoofdslijnen oppervlakkig aangeduid; tusschen den sprictwortel en het oog zonder

grocfjes. Halsschild ruim dubbel zoo breed als lang, de zijden aan de voorste haarstip

hoekig gebogen, de kantige randzoom van voren tot aan de haarstip verdikt , op het achter-

gedeelte in het midden onhestippeld. Lichaam eivormig; glanzig donkerblauw, soms iets violet-

achtig, zeldzamer donkergroen met blauwachtigen weerschijn; de eerste 3 sprietlecdjes

geelrood; de pooten nagenoeg zwart, de gewrichten en de knieën roodachtig, de achterdijen

met blauwachtigen weerschijn; zeldzamer zijn de voor- en middelpooten , benevens de schenen

en tarsen der achterpooten roodgeel of roestrood. Dekschilden met lijne stippelrijen en vrij

dicht en lijn bestippelde tussclienruinitcn. Het eerste sterniet op de binnenhcU't dwarsrimpelig,

niet hestippeld. Lengte 3—3* mm. Van juli tot in het najaar vrij gemeen op Solanum
dulcamara . . 8. dulcamarae Koch.

De voorlioofdslijnen diep; hoven den sprietwortel met een groefje, de voorhoofdsbidlen

scherper begrensd. Halsschild niet geheel dubbel zoo breed als lang, de zijden minder

bochtig, de krachtige randzoom van voren slechts veel korter verdikt. Lichaam langwerpig-

cirond; de bovenzijde metallisch-groen , hij ab. c. *c:iproiiitens Forst, geelkoperglanzig,

bij ab. c. 'coeruUsceiis Weise (in Helgië bij Pry en VValcourt) grocnachtig-blauw, lichter ol'

donkerder blauw. Onderzijde metaalglanzig-zwart. De eerste 3 of 4 sprietleedjes en de pooten,

behalve de achterdijen, licht bruingeel of roodgeel, de achtcrschenen en achtertarsen don-

kerder. Soms zijn de sprieten zeer licht gekleurd, zelfs bijna eenkleurig roodgeel. Ook
kunnen de voor- en middeldijen meer bruinachtig tot pekzwart zijn. Dekscliilden met de

grootste breedte achter de schouders of meer naar het midden , met meer of minder krachtige,

vrij diepe stippelrijcn en dicht en fijn bestippelde tusschenrnimten ; de schouderbuil iets

grooter dan hij dulcamarae. Het eerste sterniet op de binnenhelft hestippeld. — Het ras

chalcomera III. is minder verlengd; het halsscinld aan de zijden meer afgerond en van

voren sterker samengedrukt, zoodat, van boven bezien, de voorhoeken meer verborgen

zijn; de dekschilden zijn aan de zijden iets meer afgerond, de stippelrijen gewoonlijk

minder diep en met grootere en iets wijder uiteen staande stippels; ook zijn de tusschen-

rnimten iets minder krachtig besti|)peld; bovenzijde eenkleurig donkerblauw, zeldzamer

alleen kop en halsschild (ab. c. 'hriiiiiiipcs Dfts.), of de geheele bovenzijde metallisch-groen,

met blauwachtigen weerschijn, of wel helder bruin ertsklein'ig (ab.c. 'i'rt;'r/Hi Weise) ; sprieten,

behalve de wortel, en de dijen der voor- en middelpooten, behalve het uiteinde, pekzwart;

de schenen en tarsen donker roestrood, zeldzamer roodgeel. Lengte 3—3§ mm. Het type

op Hyoscyamus niger; eenmaal bij Gunde nabij Maastricht, Juli; in de Rijnprov. hij

Aken en Crefcid. Het ras chalcomera vooral op Carduus nutans, verbreid doch niet

gemeen 9. hyoscyami L.

15 Voorhoofd tusschen de oogcn grof en lijn dooreen hestippeld. Licht roestrood, glanzig; de

1) Kxeiiiplan-n iiil Ziird-Kiirui..i ^ijri ilMor^iiaii> yruuhT ru kiMi lili^pi lifsli|.[ii-ld.

-) Ik VLTiiiufd (l;il (tr uu de uiiisUrkeii van Haniluir}: en van Novdi-ni.-y vcriji.-Ide 1' e i r e ii in (I a t a W. I'.eihit ..|^ uujniïte

«jpgaveii tierusl en hei sleelils ieer donkere exeuiplaren van alfinis iijn, e i reu ni (1 a la komt in ^uid-Eurupa vuur.
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dcksLliildcn ijewnoiilijk icis meer geelachtig ilan het liulsschild, soms aan den iiaail gchniiiul;

het inetasteriuiiii eii de buik pek/.wart. De bovenhp, de sprieten tjaar liet uiteinde, benevens
de bovenzijde der achicrdijcn zwartachtig. Ilalsschild nagenoeg dnbhel zoo breed als lang,

vrij dicht en lijn bestippeld. Dekscliilden aan de basis iets breeder dan het halsschild, met
krachtige schoudcrbnil, eenigszins verdiepte, naar het niteinde zwakker wordende stippel-

rijen en met zwak bestippelde tiisschenriiimten. Onintgeklenrde exemplaren zijn meer geel-

achtig. Lengte 2i

—

2i mm. Op allerlei Solaneccn, ook op aardappelloof. Verbreid en niet

zeldzaam in de grensprovinciën (propinqua Redt.) 10. luteola Milll.

Voorhoofd niet bestippeld, glad en glanzig, slechts iets of wat ingedrnkt. Deze soort is meer
gewelfd dan luteola, met meer afgeronde zijden

;
glanzig pekzwart, gewooidijk met geringen

bronzigcn weerschijn; het voorste gedeelte van den kop, de sprieten, behalve het iets

gebruinde uiteinde, en de pootcn roodachtig-geelbruin ; de achterdijen, behalve een gedeelte

aan het uiteinde en aan den onderrand, pekzwart; de ab. c. mclaiioplitfinlma Dfts. Qrtifu-

p'icca Letzn.) is hetzij roodachtig-pekbruin , met of zonder metallischen weerschijn, óf licht

kastanjebruin tot roestrood. Zij onderscheidt zich nog van luteola door de eveneens licht

gekleurde onderzijde. Ilalsschild slechts de helft breeder dan lang, vrij dicht en lijn bestip-

peld. Dekscliilden aan de basis weinig of niet breeder dan het halsschild; met kleinere

schouderbuil, matig sterke, naar het uiteinde zwakker wordende stippelrijen en zwak
bestippelde tiisschcnruimten. Lengte 2 - ai mm. Van Juli tot November gemeen op Ci rsi u m
palustre, zij zon ook op Lythrum salicaria voorkomen. In de Rijnprov. bij Aken
en Crefeld (rulilabris Koch , picca Redtb.) 11. picina Mrsh.

39. Haltica Geoffroy.

(Grapt ode ra Chevrolat)

La)ixcr of korti-r eivormig, matig gewelfd ; altijd metallisch groen ofblauwachtig,
zeldzamer violetachtig , of bronzig gekleurd; fijn gechagrineerd , meer of minder glanzig.
Gevleugeld. Kop klein

, met meestal groote , meer of minder gewelfde
,
gewoonlijk dui-

delijk ontgrensde builen; de voorhooflskiel lang en hoog. Bovenlip van voren uitgerand.

Voorkaken kort en breed
,

3- of .\-tandig. Sprieten draadvormig, iets langer dan het

halve lichaam . Halsschild verbreed ; aan de basis zwak afgerond
, Jijn gerand en aan

ivcerszijden van het schild/e flauw uitgebogen ; aan de zijden breeder gerand ; hetzij

rechtlijnig naar voren versmald , of eenigszins afgerond en naar achteren gewoonlijk
veel minder dan naar voren versmald ; van achteren met eene rechte ofaan zaeerszijden

gebogen dwarsgroef , welke ge-woonlijk aan lueerszijden iets zwakker ivordt , in een

dieperen indruk overgaat , of zich met de verdieping langs den zijrand verbindt, doch
niet door langsplooien begrensd wordt. Schildje driehoekig , met afgeronden top. Dek-
scliilden op den. naad, nabij het uiteinde, meestal ingedrukt ; verward bestippeld , soms
op de voorhelft met rijen of met onregelmatige dubbelrijen van stippels. De epipleuren

zijn langs het metasternum boogsgewijze uitgerand en daarachter geleidelijk versmald.
Prosternum tamelijk breed, iets over het, overigens vrije, mesosternum grijpend , aan
het uiteinde afgerond-afgeknot ; gewrichtsholten der voorcoxae van achteren open.

liet fivgidium vertoont eene breede , diepe middeugroef tot het inleggen van de naad-
kanten der dekschilden. Poolen vrij lang, de achterdijen niet bijzonder verdikt ; de

schenen aan de zijden met stijve, geel,i;rau7Lie haren bezet; de achtersehenen aan het
uiteinde met eene korte spoor. Het derde tarslid tweelobbig , iets breeder dan de voor-

afgaande leedjes ; de krachtige klauivcn met eene groote , tandvormige verbreeding aan
de basis Bij het S zijn de sprieten in 't oog vallend langer dan bij het %, het eerste lid

der voor- en middeltarsen verbreed i)/ het laatste sterniet over het midden met eene
gladde, vlak gedrukte of verdiepte langsstreep

, het midden van den achterrand afgerond-
uitstekend. De penis is, volgens f. Jleise, bij de verschillende soorten zeer verschillend
gevormd, waardoor de determinatie , althans voor de mannetjes , tot zekerder uitkomst
zou kunnen leiden.

De larven leven op de bladen van verschillende />lanten : zij vreten het fiarenchym
aan de boven- en onderzijde geheel af. .Soiiimii;e soorten kunnen , bi; gunstige ontwikke-

I) Bi) criiit;!^ fXulisLJH-' suyiluii ii;iyeiiuf(; f\cii Liceii nlh laii^-, aLliijlvuniiiji,
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kelings-TOOfrvaarden , schadelijk worden, o. a. aan jonge eiken. — De larve en pop van

H. oleracea zijn door Corneliits en Taschenber,^ , de vermoedelijke larve vanly thr

i

is door Perris en de vermoedelijke larve van que r cel or urn door Bouché beschreven.

Eene uitvoerige beschrijving van de otitwikkeling en de levcnsiinjze van H. querce-

torum werd door Ritzema Bos gegeven. De beschrijvingen der larven van andere

soorten zijn te onvolledig. — De larve van H. oleracea kruipt in Juli in den grond

en verpopt zeer dicht aan de oppervlakte ; na eenige tveken verschijnen de kevers, welke

tot aan het einde van September op de planten verblijven en dan onder afgevallen

bladen en mos overwinteren. In het begin van Mei treft men ze in copulatie aan. De
kortere levensduur der mannetjes maakt dat deze over het algemeen zeldzamer worden

waargenomen.
Dit genus, 7vaartoe de grootste inheemsche Haltic i den behooren , bevat een iS-tal

Europeesche soorten , van welke 7 in Nederland en 2 in het aangrenzend gebied voor-

komen.

1 Voorkaken 3-taiidig, de taiutjes naar liet uiteinde geleidelijk in lengte afnemend, de voorste

tand soms rudimentair. De vourhout'dslniilen in den regel sclierp hegrensd, grootcr dan de

ringvormige lijst om de spriet-inplanting. Grootere soorten, van 4—5! mm. lengte. ... 2

Voorkaken 4-candig; de middelste twee tandjes lang en vrij groot, de Iniitenste twee van de

middelste verwijderd, daarvan is de voorste Lireed, de achterste smal. De voorhoofdsbiiilen

van achteren en aan de zijden door vele verwarde stippels onduidelijk begrensd, bijna even

groot als de ringvormige lijst om de sprietinplanting. Kleinere soorten, van 3—4 inm. lengte. -

2 Ilalsschild smal, aan de basis bijna de helft smaller dan de dekschilden te zamcn; met breeder

afgezetten zijrand, welke, van boven bezien, tot aan de voorhoeken zichtbaar blijft.Voor-

hoofdsbinlen smal, lancetvormig of lang-driehoekig, schuin tot elkaar gericht. Dekschilden

verward bestippeld. Deze soort is navcrwant aan lythri, doch onderscheiden door de

smalle voorhoofdsbnilen, het kleinere, van eene diepere dwarsgroef voorziene en aan de

zijden breeder gerande halsschild, alsmede door de lijner bestippeldc dekschilden, welker

schouders verder buiten de basis van het halsschild uitsteken. Metallisch-groen, donkerblauw,

groenachtig-blauw of violetachtig, zeer dicht en fijn gechagrineerd, dof zijdcglanzig. 15ij

sommige exemplaren zijn de dekschilden krachtiger en duidelijker bestip))eld en gewoonlijk

ook glanzigcr tengevolge van de fijnere chagrinccring. Hij het $, bij welke het eerste tarslid sterk

verbreed is, vertoont het laatste stcrniet eene gladde middellijn, en is aan de basis en aan

het uiteinde verdiept, of van eene oppervlakkige middengroef voorzien. Lengte 4—5 mm.
Op Hippophac rhamnoides i). Niet inlandsch. Volgens ll'nse langs de Oostzeekust.

Rclgisclie exemplaren die ik zag waren onjuist gedetermineerd en behooren tot lythri ab.c.

aenescens Ccrucae F., consobrina Dfts., hippophaës Aubé) (taraaricis Schrank)

Halsschild breeder, aan de basis weinig of duidelijk smaller dan de dekschilden in de schouders,

doch veel minder dan bij tamaricis; niet smal afgezetten zijrand, welke, van boven bezien,

op de voorhelft, althans nabij de voorhoeken, verborgen is. Voorhoofdsbnilen brecd-drie-

hoekig, recht naast elkaar geplaatst, of rondachtig 3

3 Dekschilden met het halsschild in eene vlucht gewelfd, aan de basis weinig breeder dan het

halsschild, met zwak aangeduide, afgeronde scliouderhoeken en weinig uitpuilende schonder-

bnilen; naar het uiteinde geleidelijk verbreed, fijn en matig dicht bestippeld en duidelijk

gechagrineerd, veelal met de tlanwe aanduiding van langsribben. Langwerpig-eirond, fijn

doch duidelijk gechagrineerd, slechts itiatig glanzig; de dekschilden bij het J aan het uiteinde

breed afgerond, bij het g geleidelijk versmald en een weinig uitgetrokken, vlak gewelfd;

fraai donkerblauw of violet, bij ab.c. aetusccns Weise lichter of donkerder metallisch-groen;

veelal komen ook exemplaren voor met grcicnachtig-blauwen of hlauw-groenen kop en

halsschilii, of bovendien nog met aldus gekleurde dekschilden. Halsschild dicht, fijn en

onduidelijk bestippeld, de dwarsindruk aan weerszijden iets dieper ingedrtikt. Bij het J
is het eerste tarslid verbreed, nagenoeg zoo breed als het derde; bet midden van het laatste

sterniet weinig bestippeld en behaard, vlak gedrukt, aan bet uiteinde verdic]n. Lengte
4I—5I mm. Gemeen op Lytbrum salicaria en in het vroege voorjaar onder aangespoeld

riet, volgens tFeise uok op berken i. lythri Aubé.

Dekschilden van voren, naar het halsschild, duidelijk afhelicnd en in 't oogvallend breeder dan

de basis van het halsschild; met duidelijke schoudcrhoeken en sterk uitpuilende schouder-

builen 4

Il F.n op de niet iiilieein^. Iie M \ r i u :i r i ;i j: i'r m ;i n i .:a , vnunil iu ile bcr^-'slrüoiiieii der Alpeii. lle/e sij'.it wuidl uuk iriel de

rivieren iKur de \l;ikteil jjev.ierd. I»e uil NederhiiiJ ii|.t;ej:e\ en i-xennilareii w;ireii verkeerd ^edi-leriiiiiieerd en lieliuureii lul 1 y I li r i.
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4 VuorliijuUcii v;iii het halsscliild, vóór de voorste liaarstip, verbreed cii verdikt, eenigszins zijwaarts
iiitstekeiule en daardoor meer van de oogen verwijderd 5

Voorlioeken van liet lialsscliiid niet de zijden in eeiie tamelijk gelijkmatige hocht versmald,
weinig verbreed of verdikt, meer naar de oogcn gericht 6

5 Voorhoeken van het halsschild verdikt, tamelijk recht naar voren uitstekend , gewoimlijk
iets uitgetrokken en een weinig toegespitst. Deze soort gelijkt in habitus, kleur" en sciMp-
tuiir zeer op que ree tor urn var. !>revicullis, doch zijn bij deze de voorhoeken van het
halsschild afgerond. Metallisch-groen, zelden blauw of geelkoperkletirig, glanzig. Voorhoofds-
buileu groot, breed-rondachtig of -drielioekig. Halsscliild ongeveer de iielft breeder dan
lang, bij het g aan de zijden weinig-, bij liet J meer afgerond, voor de achterhoeken en
achter de voorste haarstip Hauw uitgebogen; lijn gechagriueerd, dicht en lijn bestippeld.
Deksdiilden duidelijker gcchagrineerd, krachtig bestippeld, met enkele zeer fijne stippeltjes

in de tusschenruimten, met eene duidelijke schoiiderbuil. Bij het ^ is het eerste tarslid

nagenoeg zoo breed als het 3c; het midden van het laatste stemlet glad, vlak gedrukt en
met eene doorloopendc middengroef. Lengte 4Ï— 5 mm. Eenmaal bij Gilze-Rijen, Mei.
Volgens &/iilsky bij Hamburg, in den Elzas en in Nassau. In lielgië bij Fleurus.

(consobrina Koudr.) 2. ampelophaga Gult. i)

Voorhoeken van het halsschild, vói'ir de voorste iiaarstip, bultig verdikt, iets naav buiten uit-

stekend, van voren afgernud. I.augwerpig-eirond, weinig gewelfd; licht metalliscli-groen

,

soms met blanwachtigeu weerschijn, glanzig. Voorhoordsbuilen groot, breed-drieïioekig
of rond. Halsschild bij het ^ de 'helft breeder dan-, bij het S dubbel zoo breed als lang",

vóór het midden het breedst; lijn bestippeld, bijna niet gecliagrineerd
,
glanzig; de dwar-

groef aan de basis matig diep. Deksdiilden in de schouders breeder dan de basis van het
lialsschild; met eene verheven langsplooi of langskiel, door eene langsgroef begrensd, even-
wijdig aan den zijrand, deze is veelal alleen naar het uiteinde aangeduid; vrij dicht en
duidelijk bestippeld, met lijnere stippeltjes in de uiterst lijn gechagrineerde tusschenrnimteu;
minder glanzig dan kop en halsschild, veelal met de flauwe aanduiding van eenige langsgrocvcii.
liij het ras brericoHh 1'oudr. Qcoryli AUard) zijn de deksdiilden meer gewelfd, ontbreekt
de langsplooi langs de zijden en is de langsgroef slechts oppervlakkig aangeduid. — Rij

sommige exemplaren (meer nog bij het ras bi-ericollis dan bij het type) vertooneu de kop
en het halsschild, of hier en daar de deksdiilden, of wel de geheele bovenzijde een dnide-
lijkeu geel- of roodkoperklenrigen weerschijn. Nog komt van het type eene groenachtig-blauwe
of donkerblauwe ab. c. nziircscens Weise voor, welke zeer op sommige exemplaren van
lythri gelijkt, doch onderscheiden is door de langere voorhoeken, de van den voorrand
afstaande voorste haarstippen van het halsscliild en de krachtiger bestippcling der deksdiilden.
liij sommige exemplaren dezer soort is het halsschild dicht en lijn-, iets rimpelig bestippeld,

duidelijk gechagrincerd en weinig glanzig. Bij bet J is het eerste tarslid weinig verbreed en
vertoont het laatste sterniet een indruk of eene gladde, vlakke iniddcugroef", welke voor
den aclitcrraiid verbreed en verdiept is. Lengte 4—5' mm. Gemeen oji jonge eiken, soms
zeer schadelijk aan eikenhakliont. De ab. c. aziirescciis in massa bij Arnhem, het ras breri-

collis niet zeldzaam op hazelaars (erucae Oliv.J 3. quercetorum Foudr.

rt Dekschilden ongeveer op het eerste vierde gedeelte, achter de basis, iets neergedrukt en daarvóór
eenigszins bultig gewelfd, lijn bestippeld. Lich.iam zeer plomp, blauwgroen of groen. Deze
soort gelijkt op de grootste en meest vlakke exemplaren van quercetorum, doch isnaar
voren minder versmald, iets meer gestrekt, met tamelijk parallele zijden. Halsschild, in beide
seksen, dubbel zoo breed als lang, de zijden sterker afgenuid , de voorhoeken weinig verdikt
en niet naar buiten gericht, vói'ir de haarstip gewoonlijk scheef afgeknot; minder gewelfd,
zoodat de iets breeder afgezetten zijrand, van boven bezien, tot vi'iór het midden zichtbaar
blijft; dicht en lijn bestippeld, zwak gechagrincerd, iets zijdcglauzig; de dwarsgroef iets

minder diep dan bij quercetorum, aan weerszijden in een breedcrcii, diepen indruk eindi-

gend. Dekschilden in den regel meer oppervlakkig bestippeld en iluidelijker gcchagri-
neerd: de schouderbuil iets langer, aan de binnenzijde door een langen indruk begrensd,
welke zich ongeveer tot oji een vierde der lengte voortzet; eene verheven langsplooi of langskiel
is slechts zeer llauw aangeduid of ontbreekt, lïij het ^ is het eerste tarslid weinig verbreed,
het midden van het laatste sterniet glad en van achteren verdiept. Lengte 5—5J mm. Op
verschillende |ilaiiten, o. a. op wilgen en eiken. Niet inlandsdi. In de bergstreken van Middel-
DiMtschland, naar het schijnt V(joral in het Oostelijk gedeelte .... (saliceii Weise) 2)

Dekschilden gelijkmatig gewelfd, vrij krachtig bestippeld; de schouderbuil hoog, van binnen
slechts door een Icorten, zwakken indruk begrensd. Deze soort gelijkt op de sterkst bestip-

1) Vuljseiis .;. HVm.' kuiiil J.'i.- SU..1I Ml /ui.l-Kuiuij;. ,.|, ,!, I>I:i,I,.m v;iii .ii-ji wi|iTiluk vuur, ik bflwijle: ui diw de WTiiB
vuedinssplaul ij. Hel rriw^r , :. i Imii;,., ,,il:.iids, I \.i]i|,la;,r d:il ik /ai:, li.auln.iurdl volkomen aan de door 1VW«
t^ejïeven besilirijvintr.

^2} Ik verniofd dut den- suol l . '-venals li i e v i lo H i ï , sleelils .'eil al\Mjki-iidi' \..iin is \:iu .| N e m- 1 o iii nt.
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pelde en meest glanzige exemplaren van tamaricis, is echter behalve door de sciilptunr

door het lireeder halsscliild te ondursclieidcn , welker dwarsgroet" lijncr en minder diep is.

Langweifiig-eirond, van voren smaller dan van achteren, nagenoeg van den zelfden habiuis
als oleracea; tamelijk gcwclld, blanwachtig-groen ol' groenachtig-blaiiw, glanzig. Vuor-
hoofdsbuilen vrij groot, drielioekig, glad; van het voorhoofd door eene lijne, gewoonlijk
door ingestoken stippen onderbroken, dwarsgroef gescheiden , welke aan weerszijden, nabij

de groote haarstip, breeder en dieper wordt. Halsschild ongeveer de helft breeder dan lang,
aan de zijden gelijkmatig of zwak afgerond, zonder dnidelijk aangeduide voorhocken; vrij

sterk gewelfd, gewoonlijk nauwelijks zichtbaar gechagrineerd, lijn bestippeld; met eene
smalle, niet zeer diepe dwarsgroef, welke in het midden of aan de zijden liet diepst is.

Dekschilden aan de schcniders iets breeder dan de basis van liet halsschild, tot achter het

midden zeer weinig verbreed, niet eenigsziiis parallcle zijden, gewelfd; vrij sterk en diclu

bestippeld, met zeer lijn gccliagrineerde, zeer weinig doch Hjn bestippelde tussclienruinitcn;

de schouderbnil klein, doch duidelijk afgezet. Bij het ^ is het eerste tarslid der voorpooten
verbreed, het laatste sternict met eene onbestippcide iniddcUijn en eene verdiepte middeiilob.

Lengte 4—5 mm. Bij den Haag en in de omstreken van Maastricht. . . 4. fruticola Weise.

7 Dekschilden op de voorhelft, tot over het midden, duidelijk in rijen, soms in onregelmatige dubbel-
rijen bestippeld t); evenals kop en halsschild dicht en fijn gechagrineerd, zijdeglanzig; de
naad voor het uiteinde met een zeer duidelijk groefje, hetwelk zeer zelden nagenoeg
ontbreekt. Lichaam langwerpig-eirond, op de bovenzijde in den regel vrij donker-, veel

minder lichter metallisch-grnen, soms met iets zwartachtige tint of blanwachtigen weerschijn

;

bij ab.c. iwbilis Weise iji splendens Rey) gcelkoperkleurig of koperkleurig-bruin, bij ab. c.

lugiibris Weise eenigszins donkerblauw. Onderzijde donkerder, blauwgroen, dof zijdeglanzig.

Pas uitgekomen, meestal olijfgroene exemplaren vertoonen soms roestroode of pekbruine
sprieten en pooten. Voorlioofdsbuilen tamelijk klein en vlak, evenals het voorhoofd gecha-
grineerd; ook wel glad, meer gewelfd en duidelijk omgrensd. Halsschild ongeveer de helft

breeder dan lang, niet nagenoeg parallele zijden, of vóór het midden in eene llauwe bocht
versmald; met weinig verdikte, eenigszins scheef afgeknotte voorhoeken; met eene meer of
minder diepe, tamelijk rechte dwarsgroef, zeer fijn bestippeld. Dekschilden iets breeder dan
de basis van het halsschild; met eene kleine, liooge, scherp begrensde schouderbnil; aan de
zijden zeer zwak afgerond, gewelfd. Bij het i is het eerste tarslid der voor- en middel-
pooten verbreed; ook bevindt zich op het laatste sterniet eene dwarsgroef voor den achter-

rand en Soms ook nog eene 0|i|iervlakkige, van voren uitgewischte, onbestippelde midden-
groef 2). Lengte 3 -4 mm. Zeer gemeen; op allerlei planten, vooral op soorten van
lirassica, Epilobium en op Oenothera biennis. De ab.c. nobilis bij Valkenberg
(Limb.) en in België bij Mariemont; de ab. c. lugiihris zeldzamer dan liet type. 5. oleracea L.

Dekschilden, ook op de voorlielft, verward en oppervlakkig-, hier en daar soms onduidelijk
bestippeld; evenals het halsschild weinig dicht en uiterst hjn gechagrineerd, glanzig; de
naad voor het uiteinde met een klein groefje, dat soms bijna ontbreekt 8

8 Dekschilden met vrij groote, doch oppervlakkige, langs den buitenrand lijnere stippels; de
schouders sterk uitpuilend. Eenigszins eirond, matig gewelfd; donkerblauw, zeer zelden
blauwachtig-groen , meer of minder glanzig. Voorhoofdsbuilen vlak, van den sprietwortel
door een breeden , diepen iiidrid; gescheiden , van achteren en aan de zijden niet scherp begrensd.
Halsschild nauwelijks de helft breeder dan lang; met flauw afgeronde zijden en nauwelijks
verdikte voorhoeken, welke met de zijden eene geleidelijke bocht vormen; dicht en weinig
duidelijk bestippeld; met matig diepe dwarsgroef. Dekschilden in de schouders iets breeder
dan de basis van het halsschild, langs de zijden eenigszins afgerond; nauwelijks zichtbaar
gechagrineerd en met niet duidelijk begrensde schouderbnil en een klein groefje aan den naad-
hoek. Bij het $ is het eerste tarslid verbreed; het laatste sterniet met eene zeer sinalle, onbe-
stippelde, gladde middellijn. Lengte 33— 4 mm. Op moerassige weilanden, vooral op turf-

grond; ook in aanspoelsel. Uitsluitend bij Cuijk en Oisterwijk in Noord-Braband gevangen.
In Noordduitschland "

6. palustris "Weisc.

Dekschilden met kleine, zeer oppervlakkige stippels; de schouders weinig uitpuilend. Deze
soort is als het ware lythri in het klein, in de schouders veel smaller en van achteren iets

breeder dan oleracea, van deze en de overige verwante soorten onderscheiden door de fijne,

weinig duidelijke en hier en daar uitgewischte bestiiipeliug der dekschilden. Langwerpig-
eirond, vrij sterk gewelfd, van achteren veelal iets bultig; donker blauwgroen of vuilgroen,
bij ab. c. 'nwntana Fondr. donkerblauw, nauwelijks merkbaar gechagrineerd, glanzig. Voor-
lioofdsbuilen nagenoeg cirkelrond of breed en eenigszins ruitvormig. Halsschild de helft

1) Bij eene abemlie uil I.oosduiiifii /ijn Ji' d.'ksc liildoii cpiiiusïiiis duf on /nT niidiiidelijk, hijna iii.l ïi.lilliaar ii(:.li|i|iHld.

2) Volgens Weise zou Altanl dp donkere, leü lijiiee dan pewoonlijk l.eslipjjelde exeniplaien »aii H. ul.Maiea len unie.lile

tol pusilla Dfls. rekenen.
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brecdcr ilan lang, anii ilc zijticn iets afgeroiui. iianr voren eenigszins versmald en sainengc-
driikt; diclic en uiterst lijn l)cstip|icld; de dwarsgrocl' in den regel iets minder diep dan bij

oleraeca. Dekscliilden slecins weinig hreedcr dan de basis van bet halsseliild; met eene zeer
kleine, slecbt begrensde scliDiiderbuil en aan den naadlinck met een meer of minder duidelijk
griielje, dat ook nagenoeg ontbreken kan. lüj liet ^ is liet eerste tarslid verbreed; bet

laatste sternict over bet midden vlak gedrukt, oiibestippeld , naar aebteren afhellend. Lengte
3—35 mm. Breda en Winterswijk. . (cognata iviitseb., beliantbemi All.). 7. pusilla Dl'ts. i)

Hermoeophaga Foudras.

Ui haam eirond. Kop met i^roole , iets ^ij^ncelfde , vooi-Jioofdshuilen , we/ke door eeiie

^roef ,!;fse//eide/! en slee/its i'aii i'orcn duidelijk Inxreiisd zijn ; de voorlwofdskicl is l>reed

en idak , verbreedt zich naar Toren en valt plotseling in den s?nallen, breed-driehoekigen

elypeiis af. Sprieten ongeveer zoo lang als het halve lichaam. Voorkaken bij H. m er-
en rialis 2i'landig. Halsschild verbreed, aan de zijden afgerond; uiterst Jijn en
onduidelijk bestippeld ; met een diep gegroefden dwarsindruk aan de basis, welke aan
weerszijden door eene diepe langsplooi begrensd is. Dekschilden in de schouders iets

breeder dan de basis van het halsschild . tot aan het midden verbreed; met breede,
.geleidelijk versmalde epipleuren, welke voor het uiteinde verdwijnen ; fijn , verward
bestippeld : in de tusschenruimten met vele , uiterstfijne stippeltjes en met vier onduidelijke
dubbelrijen van stippels , welke elk eene na,i,vnoeg gladde tusschenruimie insluiten.

Pygidium met tivee , dicht naast elkaar liggende , vlakke middengroeven , tot opneming van
den naadhoek der dekschilden. Pooten kort, krachtig ontivikkeld. Klamven zeer fijn

,

met eene onduidelijke , tandvormige verbreeding aan de basis. Bij het S is het eerste

tarslid verbreed; de achterrand van het ^e stcrniet aan weerszijden afgeknot, in 't midden
eenigszins lobvormig uitgetrokken.

De soorten van dit genus herinneren iets aan Crepidodera. Zij leven op Mer-
cur iali s-soorten.

l 'an de 3 F.uropccsclie soorten komt i /;/ het aangrenzend .i^ebied voor.

Brecd-eivormig, bnltig gewelfd; glanzig zwart, de bovenzijde of alleen de dekschilden zwart-
blatiw. liet eerste sprietlid aan den top en de volgende 3 of 4 lecdjes geheel donkerrood.
Dekschilden met eenige zeer onduidelijke dubbelrijen van stippels op de voorhelft. Vleugels
rudimentair. Lengte %\— 3 mm. In beschaduwde bosschen op Mercurialis perennis 2)
en in tuinen op ^L annna; voor- en najaar. Niet iulandsch. Gemeen in België bij Hem-e,
llasiière en Colonstèrc; in de Rijnprov. bij Diisseldorf, ook iu Westfalen. De levcnsL>eschiedenis
is door Hiu'.Jfhcrs. beschreven (m e r c ti r i a 1 i s F.)

40. Glyptina Le Gonte.

(Batophila Foudras)

Ovaal
,

geivelfd. Ongevlcugeld. De laatste 5 sprietleedjes iets verdikt. Voorhoofds-
builen bijna niet ontwikkeld. Halsschild breeder dan lang; aan de zijden duidelijk,

van voren eu aan de basis niet gerand, of met eene fijne lijst aan iveerszijden van de
basis; zonder dwarsindruk noch langsplooien. Schild/c klein, breed driehoekig, met
afgeronden top. Dekschilden met meer of }ninder grove, regelmatige stippellijnen ; zonder
schouderbuilen ; de epipleuren breed, van af het midden van het metasternum geleidelijk

versmald , vóór lui uiteinde verdwijnetid. Middel- en achtercoxae ver van elkaar afstaande.
Metasternum zeer kort , met eene hoog gerande voortzetting tusschen de tniddelcoxae.

Achterdijen sterk opgeblazen. Eindspoor der achterschenen duidelijk. Het 7,c tarslid
tweelobbig. Klauwen zeer fijn , aan de basis hoekig verbreed. Bij het S is het eerste lid

Vi.lgpii^ .; llViw luii Anr su„rl \M< ;,r .!. I'vr,.,u-ern duur Zuid-r.-uiikn|k .-ii iij dr AIjWij van af den Ml, Viso lol ü|p Jen
SneruwliiTg nullij Wwneii i-n in Carinlliie vuui'liunien , voI}!hiis .SidiA/ti/ kuinl <|J HtliliT uuk iii den Klia» vuur. Ui' uil

Nederland vermelde esenijilareii kuMieii vulkünien uvereen met een exemplaar van ./. UejAe nit Carintljie, lii| welke aan den
naadlluek der dekseliilden nup i klein ürciefje yielillinar is Ik vund de/e suiirl lil| Caulerels in de PvVeneei'n up eene
H el iall [liernil m-suurl,

Sl.•renriall^ |,erenMi» kuiiu liier le lande alleen IN I.iinlinri; v •.
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der voortarsen iets verbreed e/i de achti-rraiid van lui laatste stern/et in tut midden in

eene f:;egroefde lol) verlengd.

De soorten 7Kin dit gemis leTen op de bladen van Rnb 11 s-soorten.

Van de 3 Etiropeesche soorten komt i /// Nederland voor.

Glanzig zwart, de dekschildüii vculal incc iiitcrsi gcringcii lininzigei! vvccrscliijn ; cnuiugcklciirde

exemplaren Uastanjebrnin. Sprieten en ponten rotstrodd, ile laatste sprietlcedjes veelal een

weinig-, de achterdijen meestal meer gebrnind. (lalsscliild verspreid en lijn bestippeld, met
breede, glanzige, gladde tnsschcnriümten; ot' wel dicht en iets sterker bestippeld, met ge-

chagrineerde, dofte tnsschcnrnimten. Dekscliilden niet ineer ol' minder grove stippellijnen

en breede, vlakke- of ook wel smalle, gewelfde tnsschenrniniten. Lengte iJ— 2 mm. Op
frambozen- en braamstrnikcn. In de omstreken van Maastrielit bij St. Pieter, Cronsveld en

llontliem; Juni, |nli. Ook bij Aken en in Westfalen i. rubi Payk.

41. Phyllotreta Foudras.

Lichaam eivormig , langwerpig-ovaal , ook loel elliptisch of met tamelijk paratlete
zijden ; weinig gewelfd of tamelijk vlak ; hetzij eenkleurig donker , of geel gevlekt. Ge-
vleugeld. Kop klein , hetzij gelijkmatig of slechts op eene dïvarsstrook tusschen de oogen

,

zeldzamer alleen tegen de oogen bestippeld. De voorhoofdsbiiilen zijn zwak aangeduid

of ontbreken , de voorhoofdskiel is hoog. De laatste 5 sprietlcedjes iets verbreed. Bovenlip

breed-vierhoekig, de bovenkaken ^-tandig. Halsschild verbreed . soms nagenoeg vierkant

;

aan de basis vi'iór het schildje recht afgesneden , aan weerszijden iets uitgerand ; >net

benedenwaarts gebogen viór- en stompe, wei?iig aangeduide achterhoeken. Dekschilden

in de schouders iets breeder dan het halsschild , aan de zijden afgerond of nagenoeg
parallel ; aan het uiteinde te zamen afgerond , zeldzamer afgeknot en elk afzonderlijk

afgerond ; verward of in onregelmatige rijen bestippeld. Pygidium iets gewelfd , aan de

zijden soms verdiept , zonder middengroef. Poolen tametijk slank ,• de schenen recht op
de ru,gzijde met een stompen langskant en aan het uiteinde met eene groef tot opneming
van het \c tarslid. .Achterdijen matig gezïvollen ; de achterschcncn op den bovenrand
niet ingedeukt , met eene cindspoor . 'welke in het midden van den nietgedeelden toprand
ingeplant en naar buiten gebogen is {Fig. log VI). Bij het <$ is het eerste voortarscn-lid

verbreed ; het laatste sterniet over het midden ingedrukt of gegroefd en in het midden
van den achterrand met een grooten , bochtigcn kant, welke in rust in den uitstekenden

hemicyclus ingelegd "wordt ; bij sommige soorten zijn bovendien het 3<r, 4^ of ^e sprietlid

of nog meerdere leed/es i'erbreed , welke verbreeding meer of minder sterk is , naar
gelang het S meer of minder krachtig ontwikkeld is. Bij het % is het laatste sterniet

dichter en krachtiger bestippeld en behaard dan de voorafgaanden, aan het uiteinde afge-
rond ; bij P. ochripes met eene eigroef n'cnals bij de Cryptoceplialinen-ivijfjes.

De soorten van dit genus leven vooral op de bladen van Crueifercn, waaraan
zij in April of Mei hare eieren leggen. De larven mineeren de bladen en vreten het

parenchym tusschen de beide huidiagen uit; zij zijn in Juli volwassen en kruipen alsdan

in den gro/ul om te verpoppen. JVa 14 dagen kruipt het imago uit , dat tusschen gras-

zoden , in /nos , onder dorre bladen of afgestorven waterplanten overwintert. Sommige
soorten komen in massa in aanspoelsel, na oi'crstroomingen, voor. Voor sommige cultuur-

planten zijn zij schadelijk.

De larve van P. n e m o r u m is door Lekeu.x , Taschenberg en Kaltenbaclt , de pop
ook door Taschenberg ; de larve van vittula door Riley en Lindeman beschreven.

Van de 2,7, Ruropeesche soorten komen 16 /// Nederland en 3 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Deksi-liilden grootendeels geel, of zwart met een gelen langsband of met gele vlekken ... 2

Dekscliildcn eenklenrig zwart, bronskleurig, blauw of groen .11

2 De smalle zwarte randzoom der dekschilden verbreedt zicli niet aan de basis; de schonderbiiilen

staan op een gelen grond. Lichaam eivormig, gewelfd. Kop en balsscliild glanzig zwart; de

dekschilden witgeel (na den dood meer bruingeel), de epiplenren, de randzoom en een

breedere, gemeenschappelijke, van voren en van achteren versmalde, naadzooin zwart. De
eerste .; sprietlcedjes, het uiteinde der voor- en middeldijen, de schenen en de tarsen rood-

31



482 LXXTI. CHRYsoMELinAK. — 41. Phyllotreta.

gccliicbtig; bij ab. c. rittala Sic|ih. zijn ilc sclicncn zw.nrtachtig. Halssdiild cii dckscliildeii

(liclit en lijn bcstippcUl. Bij liet j' is het 41; sprictlid zwak verdiki en iets langer dan, liij

liet $ ongeveer zoo lang als het 5e. Lengte 3 mm. Op Cotlilcaria armoracia. In de
Rijnprov. bij Aken en Elberl'eld, ook in Westl'alen en naar het schijnt ook in België.

(nemoruin F.) (armoraciac Koch)

De zwarte randzoom der dekseliilden verbreedt zicli aan de basis zoodanig, dat de scboiider-

Iniil geheel of grootendeels op een zwarten grond staat i) 3

3 Lichaam gestrekt, vlak. Dekschilden met nagenoeg parallele zijden; lijn, uiterst dicht bestip-

peld, zonder eenige aanduiding van langsrijen. Deze soort herinnert in grootte, vorm en

kleur het meest aan vittula, doch is gemakkelijk te onderscheiden door de lijn en diclit,

niet in rijen bestippelde dekschilden. Zwart; de eerste 4 ((J) ol' 5 (J) sprietlcedjes, liet

uiteinde der voor- en middeldijen, alsook de schenen en de tarsen roodgeel; de acliterscbenen

en veelal ook de topheU't der middelschenen zwartachtig. Kop en lialsscliild donker metaal-

of blauwgroen. Dekschilden lichtgeel; een gemeenschappelijke naadzooin, welke vóór het

midden in een zwakken boog tot op de lielft versmald is, bovendien een zijrand-zoom,

welke zich nabij den schouder versmalt en zich daarop hoekig verbreed , alsook een lijnc

basaalzoom zwart of blauwzwart; soitis neemt de donkere kleur op de dekschilden zoodanig

toe, dat de gele langsband iets ingesnoerd of in twee afzonderlijke, ovale vlekken (ab. c.

giiUtita Weise) verdeeld wordt. Het 5e Sjirietlid is verlengd, bij bet J niet verdiki en niet

volkomen zoo lang als-, bij het $ verdikt en iets langer dan het 4e en fie lid te zanien.

Lengte 1*— 2^ mm. Op Diplotaxis tcnuifolia en miiralis. Niet inlaiidsch. Deze bij

Straatsburg, tot nog toe als meest noordelijk bekende plaats, voorkomende soort werd in

België bij Luik en Jcnieppe, in Jinii, gevangen; ik zag twee ex. uit het Brusselsch Museum.
(v a ri i pe n n is Boield.)

Lichaam ovaal of langwerpig-ovaal , gewelfd; zelden gestrekt, vlak en de dekschilden met
tamelijk parallele zijden, doch alsdan in duidelijke rijen bestippeld 4

4 De gele kleur der dekschilden bepaalt zich tot een tamelijk smallen, nagenoeg parallelcu langs-

band, welke aan de buitenzijde niet-, of slechts met eene zeer lange, llaiiwe bocht uitgcraiul

is; deze band is nimmer in vlekken verdeeld 5

De gele kleur der dekschilden bepaalt zich tot een meer of minder brecden langsband, welke
aan de buitenzijde diep uitgerand of in twee vlekken verdeeld is 7

5 De schedel alleen op eene dwarsstrook lijn en dicht bestippeld. Glanzig zwart, met uiterst

geringen groen-bronzigen weerschijn ; de eerste sprietlcedjes en de basis der schenen roest-

rood. llalsschild dicht en krachtig bestippeld, met glanzige tusschenruiinten. Dekschilden

met stippelrijen; elk over het iniddcn met een geelachtigen langsband, welker buitenrand aan

den schouder gewoonlijk uitgerand of hoekig uitgesneden, in het midden in eene zeer lange

llauwe bocht uitgerand is; de tamelijk rechte binnenrand buigt zich van voren en van
achteren geleidelijk tot den naad. Bij pas uitgekomen exemplaren zijn de schenen geheel licht

roestrood en de tarsen roodachtig. Bij ab. c. 'bUiiicala Weise breidt zich de zwarte kleur

lier dekschilden zoodanig uit, dat de gele langsband tot eene smalle, parallele, eenigszins

lijnvormige streep gereduceerd is. Lengte 2— 2.} mm. Zeer gemeen op allerlei C rn ei Ie re n

en 's winters onder dorre bladen. De ab. c. bilineala Weisc in België bij Braine.

(neniorum Panz., Ilcxiiosa Foiulr.) 7. undulata Kinsch.

De schedel gelijkmatig bestippeld 6

6 De binnenzijde van den aclen band is evenals de buitenzijde recht, zoodat de gele band over
de gehcelc lengte dezelfde breedte behoudt, doch slechts aan het uiteinde iets tot den naad

gericht is. De kleinste der in ons gebied voorkomende soorten, gestrekt, tamelijk smal en vlak,

zwart, llalsschild met groenen of blauwachtig-groenen glans, dichter en sterker bestippeld dan

de schedel, in de tusschenruiTnten gechagrineerd. Dekschilden matig dicht in rijen bestippeld,

behalve de gele langsband glanzig zwart. De eerste 4 s|)rietleedjes roodgeel, de basis der
schenen roodbruin. De sprieten in beide seksen gelijk, de laatste 5 leedjes bij het <? iets

meer verbreed dan bij het J. Lengte i'i—2 mm. Op allerlei Crncifcren, o. a. op Nas-
tiirtiuin amphibium; verbreid, doch niet gemeen 6. vittula Rcilib.

De binnenzijde van den gelen langsband is tweemaal Hauw tiitgebogen en daardoor van voren
en van achteren meer of minder tot den naad gericht. Eene der grootste soorten van het

genus, doch veel vlakker en slanker dan de eveneens groote armoraciae en tetrastigma.
Vooral onderscheiden van de aanverwante undulata door den gelijkmatig bestippelden

schedel, de lichter gekleurde schenen, alsook door den bochtigen gelen langsband o|) de dek-
schilden. Langwerpig-eirond, zwart; kop en llalsschild inct metallisch blauwgroenen, groenen
of bronzigen weerschijn; de eerste 3 sprietlcedjes, het uiteinde der voordijen, alle schenen
en tarsen roodgeel; soms zijn de schenen en tarsen meer of minder donker, ook wel

1) Vau liet l'as ilitutatti \iill i'. l r ( raM i 1; nu ^rtnlii

ScliüUcJerlniil ijilj^^eliifid l^
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/\v;irt. Ihilsstiiilil nmtig ciiulit en sicrk, soms zeer S|i;iiir/n;iiii licsu|)|icl(l; cie ilcUschiklcn iets

lijncr en in rijen, soms opvallenil lijn bestippclil. Sprieten van afliet 4c lici diep zwart,

zootiat tic liclite Ulciir legen tic (lonUcrc scherper alstcckt tiaii bij tic aanverwante soorten;

veelal is liet ic sprietliil op de liovenzijile, i)l' met tiitzondering van liet uiteinde, zwarten

liet 2e en 3C lid liriiinaclitig-rocstrood; bij liet J is liet 4c tot 6e lid gestrekt, nagenoeg even

lang, bovenop dicht bebaard en dof evenals de cindicctljes, bij het ,? daarentegen op de boven-

zijde nagenoeg kaal, glanzig, het 4e lid sterk verdikt, sleclits iets korter dan liet 2e en 3e te

zamen. Lengte 2S— 3 mm. Vrij gemeen nji allerlei C riic i t'ere 11 , vooral op koolsoortcn.

fnastnrtii Panz.) 8. nemorum I..

De gemeenscliappclijkc zwarte iiaadzooiii der deksciiilden zeer breed, met nagenoeg reclite,

parallclc zijilen. Deze soort is iets korter en vlakker dan tctrastigina, met donkerder

sprieten en' pootcii. De gele langsband der dekschildcii is aan de buitenzijde lang bochtig

nitgerand. De eerste sprietlccdics ol" minstens bet 2e lid, benevens de geledingen derpooten

donker rocstrood. Het voorhoofd op cenc dwarsstrook en bet lialsschild tamelijk fijn en

matig dicht besiippeld. Dekschildcn vrij dicht en gedeeltelijk in rijen bestippcld. Bij ab. c.

feneslrata Weise is de gele langsband in bet midden zeer breed onderbroken en in twee

"kleine vlekken verdeeld; de binnenrand der voorste vlek loopt evenwijdig aan den naad,

bij t e t ra s t i giiia daarentegen staat deze vlek scheef. Sprieten in beide seksen gelijk. Lengte
2l_2i mm. Niet zeldzaam langs slootcn en plassen, o|i Nastnrtitim en andere Cruci-
feren; gemeen in den winter bij llrcda in aanspocisel van de ^L^rk ... 4. Hexuosa lil.

De gemeenschappelijke zwarte naadzooni der dekschildcn met gebogen zijden, naar voren en

naar achteren dnidelijk versmald 11

De zwarte naadzoom der dekschildcn is achter de basis eenigszins hoekig verbreed en versmalt

zich geleidelijk voor het uiteinde, daardoor vormt het middelste gedeelte cenc rechthoekige

llgniir, door de gele langsbanden omgeven. Deze soort is doorgaans in 't oogvallend kleiner,

smaller en minder geweftd dan llexnosa; zwart, de eerste twee sprictlcedjes of alleen het

2e, benevens de basis der schenen licht rocstrood; scnns zijn de sprieten geheel zwart. Bij

ab. c. *discedens Weisc lost zich de gele langsband in twee kleine vlekken op i). De kop

is fijn en dicht-, het lialsschiid vrij sterk en veelal rimpelig bestippcld. De bestippeling der

dckschilden is sterk en dicht, de stippels eenigszins in duidelijke rijen gerangschikt. Hei

5e sprictlid zeer lang, bij het ^ naar bet uiteinde sterk verbreetl, ongeveer de helft langer

dan het 4e, dat bij het $ verdikt is; het 6e lid kort, bij het J iets langer dan-, bij het (f

niet geheel zoo lang als breed. Lengte 2— 2', mm. Verbreid op allerlei C rnci fe ren , vooral

0() koolsoorten 5. sinuata Redtb.

De zwarte naadzoom is naar voren geleidelijk-, naar achteren meer plotseling versmald, daar-

door heeft deze cenc meer of minder lancctvormigc of elliptische gedaante y

Sprieten en pooten zwMrt, de eerste 2 of 3 sprictlcedjes en de basis der schenen roodgeelachtig

of donker rocstrood, veelal (vooral bij het ras iVtlatata') het eerste sprictlid bovenop

en het uiteinde van het 3c zwartaclitig. Het 5e S|)rietlid weinig langer dan het 6e. Lichaam

eenigszins eirond, matig gewelfd, glanzig zwart. De schedel, op eene dwarsstrook, lijn-, het

uiterst lijn gcchagrineerde halsschild iets sterker, doch sleclits matig dicht bestippcld. Dek-

schildcn vrij sterk doch niet dicht, gedeeltelijk in duidelijke, doch onregelmatige rijen

bestippcld; elk met twee grootc, al of niet door ccne streep samenhangende rood- of witgele

vlekken. liet ras dilatata Tlioins. is minder gewelfd, aan de zijden iets minder afgerond;

de dckschilden als bij ochripes geel, iets sterker bestippcld, met een nagenoeg lancet-

vormigen, gcmeenschappclijkcn naadzoom en een zeer smallen randzoom zwart, deze laatste

zet zich hoekig op de sclionderinnl voort en is in 't midden bochtig verbreed; bij grootc

uitzondering schijnt de randzoom niet over de scboudcrbnil uitgebreid te zijn. Sprieten in

beide seksen gelijk. Lengte 2^—3 mm. In Nederland werd nitslnitend het ras dilatata aan-

getroffen; verbreid op vochtige plaatsen en langs slooten , op Nastnrtinin officinale,
Cardamine amara en andere Cr nci fe re n; o. a. gemeen in de vestingwcrkeii van Gorknm,
April. Het type in België bij la Hnipe en Bomal 3. tetrastigma Comolli.

liet grootste gedeelte der pooten, veelal ook de sprieten geel, zelden zoo donker als bij

tetrastigma. Het 5e sprictlid ongeveer dnbbel zoo lang als het 6e 10

Het voorste gedeelte van den gelen langsband, welke in den regel niet onderbroken is, breidt

zich tot nabij den zijrand uit. Het J met cenc cigroef op het laatste sternict. Lichaam

eivormig, gewelfd, zwart, glanzig. Sprieten donkerbruin, bij het $ de eerste 3, bij het 2 de

eerste 4 lecdjes en de pooten roodgeel; de achterdijen zwart. Dekschildcn heldergeel, een

Il \« OusliMiiijt küiul priir al...' iiumlUnUi W.-is.. v....r. I.i| \v..|k.. .!.• j;.-!.. l;uis*bainl iiili uvim- licl !;i-...ilsli. «,-i,-Aw .l.-i- dvk

-. I.il.ipii uill.ivi.lt Htl v|...l.t> .-..11 ...iiull.'li r.iii.]/. I. , ..l^.l...i ri wviWz l.i-..e.l.'ii iijad/.iom i.v.-rhiul.
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gemeenscliappelijke brccde naailzooni, welUe zicli aan ile basis en aan liet uiteinde iets

versmalt, benevens een smalle randzoom, welke aan de basis hoekig- en in 't midden
bochtig verbreed en gewoonlijk naast den schouder tot den zijkant beperkt blijft, zwart.
Voorliool'd zeer lijn, het halsschild vooral naar achteren vrij sterk bestippeld. liekschilden
op de voorhelft vrij sterk en in onduidelijke rijen, aan liet uiteinde en langs de zijden
fijner en meer verward bestippeld. Het 5e sprietlid dubbel zoo lang als het 4e, altijd don-
kerder gekleurd dan de overige leedjes en bij het $ verbreed. Niet zelden zijn de laatste

5 of ö sprietleedjes rocstrood, elk met zwartacbtig uiteinde; of wel zijn de sprieten geheel
licht roestrood, in welk geval het 5e lid, veelal ook het 4e en 6e, iets donkerder of pek-
bruin zijn. Bij de lichtst gekleurde exemplaren blijft slechts een veeg boven op de achterdijen,
nabij liet uiteinde, zwartachiig; bij exemplaren met donkere sprieten zijn de middeldijen op
de basaalhelft, of ook de voordijen en zelfs de schenen en tarsen donkerder, zoodat de pooten
ten slotte pekzwart zijn, met iets lichtere knieën. Bij ab. c. cruciata Weise (den Haag) zet
zich de verbrecding van den zwarten randzoom naar binnen tot aan den naadzooni voort,
waardoor op elk der dckschilden twee groote gele vlekken overblijven. Bij een exemplaar
uit Eysden (Liinbnrg) is de gele langsband slechts weinig uitgerand. Lengte 2

—

1% mm.
Niet zeldzaam langs slooten en in moerassen, vooral op Cardamiiie amara en Nastur-
tium amphi biu in (excisa Redt.) 2. ochripes Cnriis.

De gele langsband is in twee, zelden sainenhangende, vlekken opgelost en staat ver van den
zijrand verwijderd. Het J zonder eigroef op het laatste sierniet. Het 5c sprietlid verlengd,
bij het $ sterk verbreed. Lichaam eivormig, gewelfd, zwart, glanzig; de eerste 4 spriet-
leedjes roodgeelachtig; aan de voor- en middelpootcn de geledingen, aan de acbterpooten
het grootste gedeelte der schenen roestrood. Voorhoofd verspreid en uiterst lijn-, het hals-
schild iets sterker bestippeld. Soms zijn de sprieten roestrood, met lichteren wortel, bij het

(? blijft echter het 5e lid altijd donker gekleurd; ook zijn soms de schenen en tarsen, zelfs
het uiteinde der voordijen of wel de geheele pooten, behalve het zwartachtige uiteinde der
achterdijen , roodgeel. Ook vereenigen zich soms de beide gele vlekken op de dekschilden
tot een langsband, welke aan de basis en aan het uiteinde iets naar deii naad toegebogeii,
op den schouder hoekig en in het midden van den buitenrand diep bochtig uitgerand is

(ab. c. vihex Weise). Dekschilden van voren dicht en vrij sterk-, achter het midden en naar
buiten zwakker bestip|ield. Soms zijn de dekschilden op de binnenhelft in duidelijke rijen
bestippeld. Lengte \\~i mm. Gemeen op Nastiirtium en andere in water groeiende
Crucifercii. 's Winters onder mos en in groot aantal in aanspoelsel.

(brassicae Illig., quadripustulata Payk.) i. exclamationls Tliunb.

11 De achterste haarstip staat in eeiie zeer kleine iiitranding van den zijrand, dicht voor den
achterhoek van het halsschild. Prosteriuim cusschen de coxae sterk versmald, van voren
driehoekig, van achteren lijnvormig. Mesosternum dubbel zoo lang als breed i;

De achterste haarstip staat geheel in i\zn achterhoek van het halsschild. Prosternum tusschen
de coxae slechts wjeinig versmald, lintvormig, duidelijk zichtbaar. Mesosternnm weinig langer
dan breed '

,4

12 Voorhoofd tusschen de oogen verspreid, doch gelijkmatig, lijn bestippeld, de stippels gewoonlijk
iets ol wat in rijen gerangschikt. Lichaam tamelijk gestrekt en vlak, de bovenzijde lichter of
donkerder groenachtig, meestal meer blauwachtig, bij ab. c. "lens Tliiinb. donkerblauw of
violet; ook zijn kop en halsschild soms eenigszins geelkoperkleurig. De knieën en tarsen, bij

uitzondering ook het 2e en 3e sprietlid pekbruin. ( tiuiitgekleiirde exemplaren zijn geheel
roodachtig-gcelbruin of roodbruin, op de bovenzijde met geringen metallisch groe'nachtigen
weerschijn. Halsschild de helft breeder dan lang, naar voren versmald; evenals de dek-
schilden dicht en zeer lijn bestippeld. De sprieten zijn in beide seksen gelijk. Lengte
i—i\ mm. Gemeen op allerlei Crucifcren en Reseda-soorten.

(lepidii ICoch) 15. nigripes F.

Voorhoold slechts met weinige stippels nabij de haarstip naast elk oog, in het midden niet
bestippeld

13 Sprieten slank, in beide seksen nagenoeg gelijk, slechts bij het $ iets krachtiger ontwikkeld
dan bij het $; het 2e en 3c lid kort, elk echter langer dan breed ; het 5e lid bij krachtig ont-
wikkelde mannetjes duidelijk, bij zwakkeren nauwelijks verdikt. Voorhoofd tusschen de
oogen smaller dan de dwarsdoorsnede van liet oog, aan weerszijden met eene zwak aange-
duide of onduidelijke lijn, alsmede met enkele onduidelijke stippels nabij de oogen. Qay^it

soort is iets smaller en vlakker dan n odicorn i s, iets fijner bestippeld, duidelijker gecliagrineerd
en daardoor doller zijdeglanzig; vuil bruin- of iets groeuachtig bronskleurig, ook wel
mat geelkoper-kleurig of kopeikleurig-bruin , zeldzamer metalliscli-grocn, groenachtig-blauw of
zelfs blauw. Halsschild breeder dan lang, naar voren versmald, evenals de dekschilden uiterst

dicht en lijn bestippeld. Sprieten geheel zwart, soms het uiteinde van het eerste lid eii

de volgende 3 leedjes meer of minder tluidelijk roodachtig, ook zijn alsdan de knieën en

13
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lic rarscn cciiigszins niotiiicluig. Lengte 2^—25 mm. Op Reseda-soorten. Niet inlinulstli 1).

In Wcsi-Duitschland en in lïelgië bii Donrlie '(Namen) (coll. de Mofartx).
Cmelaena Steplu) (|irocera Redtli.)

Sprieten lang en vrij Urachtig ontwikkeld; liet 2C en 3e lid zeer kort, nauwelijks zoo lang

als lirecd; bij het <? liet 3e lid naar onderen driehoekig verbreed en ongeveer dubbel zoo

breed als lang, het 4c lid zeer groot, eenigszins bijlv(n-niig met uitgeholde binnenzijde,

het 5e lid brcedcr dan de overige leedjes, eveneens vlak, doch veel smaller dan het 4e; bij

het "2
is het 4e lid alleen langer dan de volgende leedjes. Voorhoofd tnssehcn de oogen

breeder dan de dcjorsncde van het oog, uiterst lijn gechagrincerd; aan weerszijden met een

diep grocl'je, hetwelk van achteren, naast de oogen, verbreed en met cenige stijipels bezet

is, zich naar voren versmalt en tegen den sprictwortel wederom verbreed en verdiept is.

Gestrekt, vlak, koperkleurig-zwart, de bovenzijde bronskleurig; het halsscliild veelal iets lichter,

meer gcclkoperkleurig, de 'dekschilden soms meer zwartachtig-, zeldzamer iets blaiiwachtig-

bronskleurig, zijdeglanzig. Sprieten pekzwart, het uiteinde van het eerste lid en de vol-

"endc twee leedjes roestrood. Halsscliild bijna vierkant, dicht en zeer fijn bcstippeld. Dek-

schilden aan het uiteinde algerond-afgeknot met al'geronde naadhoeken, het uiteinde van het

pygidium onbedekt latend; dicht, verspreid en weinig sterker dan het halsschild bestippeld.

li'ii het t? is het laatste sterniet op de korte, lobvormige voortzetting, in het midden van

den achterrand, zeer flauw ingedrukt. Lengte 2^—3 mm. Op Reseda lutea en luteola,

alsook op de gekweekte R. odorata in tuinen. Vooral op akkers en zonnige heuvelranden.

Gemeen in de omstreken van Maastricht, juni tot Scpt.; ook bij Breda, Venlo, Velp en

liruinmen. In de Rijnprov. bij Aken en Ore leid . . (anteiniata Hofm.) 16. nodicornis Marsh.

14 Sprieten geheel zwart, slechts bij onuitgekleurde exemplaren de eerste 3 leedjes pekbrnin.

Deze soort gelijkt zeer op aerea en n igri p es, doch zij is dieper en iets krachtiger bestippeld,

van aerea bovendien door de geheel zwarte sprieten en den overal gelijkmatig bestippeldeu

kop, van nigripes door het breeder prosternum en de plaatsing van de haarstip in de achter-

hoeken van het halsschild onderscheiden. Meer of' minder gestrekt, eenigszins vlak; zwart,

gewoonlijk meer of minder bronzig, groen- of blauwachtig, weinig glanzig. Pooten zwart,

de kniecii en tarsen soms iets lichter gekleurd. Halsschild nagenoeg dubbel zoo breed als lang,

iets sterker dan de kop bestippeld. Dekschilden met tamelijk parallcle zijden, van achteren

breed afgercmd-aCgeknot; uiterst dicht, diej) en hier en daar rimpelig bestippeld. Bij het ^
vormen het 3e, 4e en 5e sprietlid eene meer of minder samenhangende verbreeding, welke

op de onderzijde korrelig bestippeld is. het 3e lid is kegelvormig, nauwelijks langer dan

het 2e, het 4e langer dan het 3e, het 5e langer dan het 4e; bij het S zijn het 2e, 3e,

4e en 6e sprietlid ongeveer even lang, daarentegen het 5e aanmerkelijk langer. Lengte

ii_2i tnm. Op Cruci'^fereu. Zeer zeldzaam; den Haag, Arnhem, Domburg, Oud-Vroen-

hoven'en ICerkrade (melaena 111. pars, Foudras, AUard) 14. consobrina Curtis.

Sprieten met roodgele, roestroode of donker roodbruine wortelleedjes, of ook het ie lid grooten-

deels zwart '5

15 De schedel slechts vóóraan op eene verdiepte dwarsstrook bestippeld. Deze soort is doorgaans iets

kleiner en breeder dan atra, de dekschilden fijner en minder duidelijk in rijen bestippeld;

diep zwart, eenigszins vetglanzig; het uiteinde van het ie sprietlid, het 2e en 3e, alsook de

basis van het 4e donker roestrood. De knieën en tarsen pekbruin. Halsschild de helft breetier

dan lang zeer dicht en tamelijk lijn-, eenigszins rimpelig bestippeld. Dekschilden elk afzonderlijk

aan het iiiteiude afgerond, i'cts minder dicht, doch sterker bestippeld dan het halsschild. Sprieten

in beide seksen gelijk, het 5e en het 6e lid even lang. doch iets langer dan het 3e, het 5e

langer dan het 4e. Bij het g vertoont het laatste sterniet eene gladde middenstrook met

eene fijne middengroef en is de lobvormige voortzetting in het midden van den achterrand

groot, nagenoeg even lang als de rest van het sterniet en van een zeer grooten indruk

voorzien. Lengte i*—2 mm. Verbreid en niet zeldzaam 13- diademata Foiidr.

De schedel over de geheele oppervlakte of slechts in het midden bestippeld 16

16 De eerste 4 of 5 sprietleedjes eenkleurig roodgeel. De kop verspreid en zeer lijn bestijipeld.

Zwart, tamelijk glanzig, soms met bronzigen of geringen blauwachtigen weerschijn. Het

uiteinde der voor- en middeldijen, benevens de schenen en tarsen licht roestrood, of wel

de tophelft der schenen gebruind. Langwerpig-eirond , iets minder vlak dan a e rea, het

halsschild iets lireeder, nagenoeg dubbel zoo breed als lang, aan de zijden iets minder alge-

rond, naar voren versmald, dicht en zeer lijn bestippeld. Dekschilden met stompen naadhoek,

iets minder dicht, doch iets krachtiger en dieper bestippeld dan het halsschild, nabij den

naad soms met aanduiding van rijen. De bestippeling is veel fijner en meer verward

1) Kpü uil .M.i;.>lriclil uiJgL-gevi-u fwiiii.l.iar wa» uujuisl gedetiTiuiueuni eu lilijkl een wijlje \aii ut.dicuruis Ie nju.
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li^in Ilij at ra, ilocli sterker dan bij aerea. liij liet J is het 4e s|)riclliii zeer klein, ikuiwc-

lijks zoo laiii; als lirced, liet 5e verdikt en ongeveer tlricmaal zou lang als liet 4e, liet rtc

kort, lialf zoo lang en aanmerkelijk smaller dan het 5e, de volgende Iccdjcs onderling even
lireed, weinig dikker dan liet 5c. T.ij liet J is liet 5e lid langer dan liet 4c en 6c. Lengte
li

—

2\ mm. 0|i I her is. Eenmaal een $ bij A'.nliem, Ang.
(gallica Cli. Bris.) 12. crassicornis Allard.

liet 2C en 3e sprietiid, benevens het uiteinde en lU onderzijde van liet ie en de basis van

liet 4e lid roodgeel ol' roestrood. Pooten nagenoeg geheel zwart 17

17 üekseliilden lijn, ondiep, dicht en verward bestippeld. Deze soort is veel fijner en minder dici)

bcstippeld dan crnciferae en atra, meer ol' minder gestrekt, vlak; de bovenzijde cenigszins

lironzig-, zelden diep zwart, veelal met ccnigen blanwaclitigcn weerschijn, althans op de

dckschililen; eenigsziiis vetglanzig. De eerste 3 sprietleedjcs roestrood, het ie lid op de

basaalhell't gebruind, de knieën en de tarsen donker roodbruin. Met voorhoofd en het midden
van den schedel, zoo ook het halsschild dicht en zeer lijn bcstippeld. Dekscliilden met weinig

afgeronde zijden, aan het uiteinde breed argerond-afgeknot. De sprieten zijn in beide seksen

nagenoeg gelijk, het je en 4e lid is dun, het 5e, 6e en 7e iets verlengd en verdikt,

de volgentle 4 in 't oog vallend dikker dan de • Hnafgaande leedjes. Lengte 2^—zj iiiiii.

Op Crnciferen, vooral op koolraap. Zeldzaam; Arnhem, Warnsveld, Vianen, Ciiijk,

Kerkrade en in de omstreken van i\1aastriclit' (puiicttdara Foudr.) 11. aerea All.

Dekschilden krachtig, matig dicht en cenigszins in rijen bcstippeld ili

in Donker blauw- of groenacluig metallisch, soms het halsschild inetallisch-groen en de dek-

schilden blauwachtig, of omgekeerd; ook is soms alleen het halsschild, of de geheele boven-
zijde olijl'groeii of bruinachtig met geelkoperkleiirigen weerschijn. Halsschild ongeveer dubbel
zoo breed als lang, van de basis tot aan bet midden met )iarallele zijden of zeer zwak ver-

breed, naar voren versmald en slechts matig saniengcdrnkt; in den regel even sterk als-,

soms iets grover dan de dekschilden besti))peld. Deze soort is doorgaans iets grootcr, brecder

en glanziger dan atra. De eerste 3, zelden 4 sprietleedjes, behalve de basaalliclft van liet

IC, licht roestrood of roodbruin. Voorhoofd en halsschild dicht bestipjield. Dekschilden op
de voorhclft, vooral nabij den naad, in rijen bcstippeld; de naadhoek meer afgerond dan
bij atra. Lengte 2!— 2j mm. lieineen op allerlei Crnciferen.

(obscurella III., poeciloceras Comolli) 10. cruciferae Gueze.

Diep /wart, soms op kop cii lial.sschild of op de geheele bovenzijde met zeer llauwen inctal-

lischen weerschijn. Halsschild de helft breeder dan lang, met afgeronde zijden, naar voren
versmald en sameiigcdrid;t; grof en dicht, doch iets minder diep dan de dekschilden bcstippeld

en zeer lijn gcchagrineerd. I^ichaam tamelijk vlak, matig glanzig. De knieën en de tarsen

roodachtig; het eerste sprietiid aan de -onderzijde en aan het uiteinde, het 2e en 3c geheel

roestrood, soms het 2e en 3e lid van boven donker, bij uitzondering alle wortclleedjes donker
roodbruin. De schedel meer of minder dicht en krachtig besiippcld. Dek.scliilden dic|ier

dan het halsschild en daarbij grootendeels in rijen bcstippeld. Sprieten in beide seksen gelijk.

Bij het ^ is de lobvormige voortzetting, in het midden van den achterrand, van het laatste

sterniet iets ingedrukt. Lengte I5 — 2; mm. Gemeen op Cr u ei fe re n , vooral op kooksoorten

en Cochlear ia a r m orac ia (aterrima Schrank, melacna III. |iar.s) y. atra 1''.

4'J. Aplitliona Ghevrolat.

Luliaam civoniii^i^'
,
^i^eiveljd : in den regel i^ci<lcu,i;cld. De voorlwofdslijnen doorsnijden

elkaar X-vormig tnsselicn de iets gewelfde, driehoekige oflangiverpigc voorhoofdshnilen.
De voorhoofdskiel is, heizij breed, vlak en naar onderen verbreed, of smal, zeer hoog,

scherp en naar onderen geleidelijk versmald. Sprielen vrij krachtig ontwikkeld, draad-
vorinig, langer dan het halve lichaam, de 5 eindlcedjes verbreed. Bovenlip groot, van
voren iets nitgerand : de voorkaken ^-ta/zdig. Halsschild in den regel veel brecder dan
lang ; de zijden aan de voorste haarstip , welke iets achter de 'voorhoeken staat, meestal
hoekig uitstekend, daarvóór verdikt. Schildje driehoekig, met afgeronden top. Dekschilden,

bij gevleugelde soorten of exemplaren , aan de basis sterk uitstekend en in de schouders

breeder dan de basis van het halsschild, met duidelijke schoiiderbuil ; bij ongevleiigelden

aan de basis geleidelijk afgerond , nanioeli/ks breeder dan het halsschild en zonder in 't

oog ','a.llende schouderbuil ; aan het uiteinde te zanien breed afgerond , soms cenigszins

afgeknot of elk afzonderlijk afgerond; nabij het uiteinde in den regel met een gemeen-
schdppelijken indruk op den naad , waarin de naadstreep duidelijk aangeduid is; ver-

luard besiippcld of nut onregelmatige stippelrijen , vooral op de voorlietft. Pygidium
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inecshtl met eene diepe, brecile , vee/al scherfikantige middengroef , waarin de spits vtut

den ondersten naadkant der dekschilden kan zvordcn opgenomen ; deze s>'o^f '•>' bij A.

Rrichsonii smal, bij coerulca zeer onduidelijk en ontbreekt o. a. bij her b igr ada
veelal ,i,%'/ieel. Poolen vrij kort en krachtig ontivikkeld ; de achterschenen op den boven-

rand ingedrukt en aan den toprand in t7vee korte lobjes gesplitst , de eindspoor aan de

buitenzijde van den toprand geplaatst. Tarsen tamelijk breed , met gelijkmatige viltzool

,

het eerste achtertarsen-lid ongeveer l zoo lang als de scheen. Klauwen aan de basis

hoekig verbreed. Het S is slanker, vooral het halsschild smaller ; het eerste voortarsen-lid

iets ?neer verbreed en het laatste sterniet voor den afgeknotten of in het midden afge-

rond-uitgetrokken achterrand ingedrukt. Dit genus is naverwant aan Longitarsus
en daarmede licht te i'crwarren. Het onderscheidt zich intusschen door de scherp om-

grensde voorhoofdshuilen , de aan de buitenzijde der achterschenen ingeplante eindspoor

,

alsmede door den korten metatarsus , welke met eene gelijkmatige viltzool bekleed is en

aan het uiteinde geen scharniergeivricht bezit. — De meeste soorten leven op de bladen

van Eup hor b iac eecfi en Irideccn.
De ont'wikketing van A. cyparissiae en de levens,geschiedenis van coerulca

zijn door Buddeberg beschreven.

Van de 50 Enropeesche soorten komen 8 in Nederland en 4 /;/ het aangrenzend
gebied voor.

1 liovcnzijdi; licht roodgeel, ruodiicluig-geelbruiii ol stroogecl 2

Hovenzijdc grucn-, lilauu- uf violetaclui!;, blauw- of groeiiachtig-zu'ari, bij intzoiulcrini; bii>iizii;

111c: geelkopcrklciirigeii glans

De voorbüordslijncn loopen van at' de oogen tot aan de sprietbosis en ontbreken aelitcr

de voorhoüfdsbiiilen; de voorlioofdsbiiilen smal en minder scherp aangeduid. Deze
soort herinnert aan Ochrosis salicariae door de kleur en den oppervlakkige!!

dwarsindrnk aan de basis van het halsschild. I'danzig, licht geelbruin; de dekschilden meer
stroogeel en veelal eenigszins half doorschijnend, op den naad grootendeels lijn zwart
gezoomd; de kop meestal roestrood. Soms is de kop achter de builen donkerder, zoodat
niet zelden de schedel iiekzwart is. Pas uitgekomen exemplaren zijn nagenoeg geheel stroo-

gecl, gewoonlijk het uiteinde der sprieten, zeldzamer ook de naad iets gebruind. Sprieten

van afliet 5c lid donker gekleurd, het uiteinde der achterdijen en grootendeels de onderzijde

zwart, de laatste sterniten veelal roodgeelachiig. Halsschild minstens de helft breeder dan
lang, meestal op het voorste gedeelte nagenoeg glad en oji het achtergedeelte duidelijk

bestippcid; soms overal duidelijk en zeer dicht bestippeld en zelfs rimpelig. Dekschilden in

de scboirders aanmerkelijk breeder dan het halsschild, met krachtige schouderbuil, lijn en

zeer dicht bestippeld. Pygidium aan het uiteinde uitgerand; bij het $ is de groef breed,
vlak, nabij het uiteinde uitgesvischt en van lijne, lijstachtige randen voorzien; bij het 1
daarentegen diep, tot aan het uiteinde reikend en van hooge randen voorzien. Gevleugeld.
r>ij het $ is het laatste sterniet in 't midden van den achterrand rechthoekig verbreed , daar-

vóór ingedndct. Lengte 2

—

'ïi mm. In vochtige grasvelden, op Lythrum salicaria. Den
Haag, Harnielen, Vogelenzang, Nieuweramstel , Winterswijk, Goor, Vorden, Wageningen,
Utrecht, Breda; Mei tot Aug 1. lutescens Gyl

De voorhüofdslijuen zijn scherp aangeduid, verloopen achter om de duidelijke, scherp om-
grensde, gewelfde voorhoofdsbuilen en doorsnijden elkaar daartusschen. Dekschilden matig
of weinig dicht bestippeld

De voorhoofdskiel breed, van achteren i;ewelfd, van voren verbreed en iets afgeplat. De
grootste soort van bet genus; eenigszins lang-eirond, sterk glanzig, roodaclitig-geelbruin tot

stroogeel. Ko|) en halsschild gewoonlijk iets donkerder dan de dekschilden , veelal met half

doorzichtige, omiuidelijk begrensde, roestroode vlekken; het schildje, het grootste gedeelte

van de onderzijde, lienevens een veeg bovenaan de tonhelft der achierdijeu zwartachtig of
donkerbruin. Pas idtgekomen exemplaren zijn geheel licht gekleurd, de onderzijde en de
Ijooten meer roodachtig-geelbruin , de dekschilden half doorzichtig. Halsschild vrij dicht en
zeer lijn-, of bijna niet bestippeld; de dekschilden niet zeer dicht en lijn-, soms zeer lijn

en onduidelijk bestippeld, met kleine schouderbuil. De niiddensleuf van bet pygidium is

breed en aan weerszijden door eene iliepe groef begrensd, die naar achteren vlakker
wordt eu achter het midden uitgewiscbt is. Gevleugeld, iiij het $ is het laatste sterniet

aan den achterrand afgcknot en in 't midden in een naar onderen gericht la|)je verlengd,
daarvóór met een zwakken, gladden indruk, waarin van af den voorraml een lijn midden-
groefjc loopt. I.eugte 3—35 min. Op droge, onvruchtbare plaatsen, op Euphorbia
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c y p;i r issias, voural in juli; Arnlicm, l'iriiiii;iicn , Wagcningcn, Zicrikzcc, den Haag en
in lic omstreken van Maastricht 2. cyparissiae Kotli.

De VDOrhooldslcicl smal en hoog. Deze soort is in 't oog vallend door den zwartachtigcn
kop, de smalle schouders, de weinig uitpuilende kleine schoudcrbiiil en de aan het uiteinde

elk afzonderlijk al'geronde dekscliildcn. Eircjud, het J iets slanker; bleek roodachtig-geel-

bruin, de dekschildcn ecnigszins liaUdoorschijnend, meestal licht stroogcel , bij ah. c. gcraiiii

Weise met in het midden verbieeden en van achteren algekorten, zwarten iiaadzooni. De
sprieten naar het uiteinde pek- ol roodbruin; de onderzijde, behalve het prosterniim, zwart.
Bij niet volkomen iiitgckleiirdc exemplaren is de kop meer roodgeelachtig en de onderzijde
groütendeels pekbruin ; bij pas uitgekomen exemplaren is het gcheele lichaam lichtgekleurd,

het voorhoofd en de onderzijde slechts een weinig donkerder. Ilalsschild nagenoeg glad, soms
zeer lijn, doch duidelijk bestippeld. Dekschildcn dicht, zeer lijn en oppervlakkig bestippcld.

De gioef van het pygidiiun is kort en smal, scherp gerand. Onderzijde dicht bestippeld en
witachtig behaard. Gevleugeld. Bij het ^ is het laatste stcrniet over eene breede langsstrook in

het midden ingedrukt en van eene langsgroef voorzien ; aan den achterrand in eene zeer korte,

breede boogvormige middcnslip verlengd. Lengte i.]

—

[imm. Op Geranium pratcnsci).
Niet inlandsch. In Middel-Duitschland en in den Elzas . . (placida Kutsch) (pallida Bacli)

4 Voorhoofdskiel breed en vlak 5

VoorhüofdskicI smal, hoog en scherp aangeduid 6

5 De voorhoofdslijnen zijn van achteren, naast de oogen, uitgewischt, zoodat de achterland van
dezen onmiddellijk in den hals overgaat; de tamelijk gewelfde voorhoofdsbuilen zijn slecht

begrensd. Lichaam eivormig; op de bovenzijde donker-, zeldzamer violetblauw, ook wel (ab. c.

aevcsceiis Weise, liyiiscyanii Panz.) metallisch-groen of bronzig met geelkoperkleurigen weer-
schijn; de onderzijde zwartachtig, de sprietwortel en de pooten roodgeel, het laatste tarslid

en de tophclft der achterdijen zwart. Halsschild de helft breeder dan, tot dubbel zoo breed
als lang, vrij dicht en fijn bestippeld; veelal met llaiiwe aanduiding van eene verhevene,
gladde middellijn, althans vóór het schildje. Dekschilden zeer dicht rimpelig bestip|icld, met
veel fijner bestippelde tusschenruimten; de stippels in de basaalhcift veelal iets in rijen

ge|)laatst; de schouderlniil klein. De groef op het pygidium is breed en hoog gerand, naar
het uiteinde uitgewischt. Gevleugeld 2). Bij het $ is het laatste stemlet vóór de kleine
middcnslip ingedrukt. Lengte 2^—3 mm., (zelden komen uiterst kleine exemplaren (2 ram.)
voor). Gemeen op Iris pscudacorus. Mei tot Juli; 's winters in aanspoelsel van over-
stroomingen. De ab. c. acnescnis bij den Haag. Soms schadelijk aan gekweekte Irissen.

(y nonstriata Goeze) 3. coerulea Fourcr

De die|ie voorhoofdslijnen loopen tot achter de oogen en vormen aan hunnen achterrand
een verheven gladden zo(nn, de voorhoofdsbuilen meestal onduidelijk van de voorhoofdskiel
gescheiden. Lichaam breed-eivormig, eenigszins buikig; donker- of zwartblauw, glanzig.
Sprieten pekbruin of zwart, de eerste drie leedjes roestrood of roodgeel. Pooten liclitrood,
slechts de tarsen gebruind. Halsschild de helft breeder dan, tot dubbel zoo breed als lang,
glad of bijna onmerkbaar gechagrineerd; de zijden hetzij rechtlijnig, of afgerond. Dek-
schilden in de schouders veel breeder dan het halsschild, met weinig begrensde schoiiderbuil,
lijn en onduidelijk bestippeld. Van deze soort komt eene aberratie voor met smal halsschild
en sterk uitpuilende, van binnen duidelijk begrensde schouderbuiicn. De groef op het pygi-
dium is diep, doch zeer kort. Gevleugeld. Bij het g is het laatste stcrniet over het midden
niet bestip|ield, van achteren ingedrukt cii in eene gebogen slip verlengd. Lengte
I ?—2i inm. Op dr.assige hooge venen, waar de uit S p h a g n u m en V a c c i 11 i u ni o N y c o c c u s

gevormde scliollen moeielijk begaanbaar zijn. Nog niet in Nederland waargenomen, lii

Noord-Duitscliland verbreid (ciirvifrous Bach) (Erichsonii Zetterst.)

6 De schouders hoekig uitstekend, met duidelijke buil , veel breeder dan de basis van het halsschild.

Gevleugeld 7

Schouders volkomen afgerond, zonder buil. Ongevleugeld of met rudimentaire vleugels . . .11

7 De voorhoofdslijnen als diepe groeven van af de oogen tot aan de sprietbasis, zij zijn echter
achter en tusschcn de onduidelijke builen geheel of nagenoeg uitgewischt. Bovenzijde bronzig
groen- of blauwachtig zwart, zelden met geelkoperkleurigen glans of (ab. c. «fvrtwf.tcfH.ï Weise)
donkerblauw. Onuitgekleurde exemplaren zijn bruinachtig, inct groenachtigen weerschijn.
Sprieten geelachtig; de laatste vijf leedjes verbreed, roestrood tot zwart. Pooten geelachtig,
de achterdijeii bij goed uitgekicnrde exemplaren zwart. Halsschild nagenoeg dubbetzoo breed
als lang, bij het S iets smaller; dicht en zeer lijn bestippeld, gewoonlijk zeer lijn langs-
rimpelig, vooral op de achterhelft; soms spiegelglad, zonder stippels of langsrimpels. Dek-

1) Dpic |iliuil is vrrLiii'id iii [' ^^l*ll^|l|uvilRirll,

i) hl OusliTlnjk (Kram) kuiul vm \urui \mn- I ru.iim.ijUiiiv vIbubi-I.s, uf i.n dcu' ulljii-vleuti-lil.
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scliiliicn achter het miildcn het breedst, vrij dicht cii veel sterker dan het halsschild

hestippeki; de iets gewelfde ciisschenniimteii der stippels, vooral op de hasaalhell't, iets

rimpelig sainenhaiigeiul. De groei' van het pygidiiini kort. ('Tevleiigeld. Bij het rf bevindt zich

o|i liet laatste sterniet cene brcede, onbestippelde middengrocf en eenc diepe groei' voor de

iniddcnslip. Lengte i^- -2 mm. Gemeen op grasvelden, aan boschranden, op Enpborbia
cyparissias, op de bladen van Bcta vulgaris en op bloeiend vlas.

Chilaris All.) 4. euphorbiae Schrank.

De voorhoof'dslijiicn loopeii van al de oogen , achter de vüürhoofdsbiiilen om, tot tiisschcn

deze laatsten door, waardoor deze dnidelijk gescheiden zijn 8

8 De voor- en njiddelpooten geheel roodgeel of' geelachtig, bij uitzondering liet midden der

voor- en iniddeldijen niterst weinig gebrin'nd y

Minstens de hasaalhell't der voor- en niiddeldijcn pekbniin ol' zwart 10

y Dekschilden donker violet; op de voorhelft, ten minste achter de schouders, in wijd niteen-

staande en eenigszins regelmatige rijen bestippeld, met eITen tiisschenruiinien. Sprietwortel

en pooien roodgeel, de achterdijen een weinig gehrnind , soms geheel roodgeel. Bij enkele

exemplaren is het midden der voor- en middeldijcn uiterst weinig gebruind. Halsschild glad,

bij sterke vergrooting gezien met enkele stippeltjcs op de achterbcift. Lengte i?— 2 mm.
Verbreid en niet zeldzaam op E n p li o rb ia-soorten . . fatrocoeridea All.) 5. cyanella Redt.

Bovenzijde zwart, de dekschilden met geringen, doch dnidelijken blauw- of groenachtigen

weerschijn; vrij krachtig bestippeld, met eenigszins oneffen tusschenruimten. Deze soort

gelijkt zeer op cyanella, doch onderscheidt zich doordat de wortelhelft der sprieten en

de pooten iets lichter geelachtig en de achterdijen veel donkerder zijn. Ook zijn de dek-

schilden meer blauw- of groenacbtig dan violet, dichter en op de voorbelft ininder regel-

matig in rijen bestippeld en niet minder vlakke tusschenrniinten. De zijden van het halsschild

steken naar de voorlioekcn minder tandvormig uit. Ook is zij doorgaans kleiner en slanker

dan venustnla, op de bovenzijde veel donkerder gekleurd en duidelijker bestippeld; de

voorlioofdsbnilen breeder, van achteren door cene diepe groef begrensd. De laatste vijf

sprietleedjes iets donkerder. Halsschild soms met uiterst geringen , groenachtigen weerschijn
;

de helft breeder dan, tot dubbel zoo breed als lang; matig dicht en niterst lijn bestip-

peld, de stippeltjes soms door zwakke langsrimpels verbonden. Dekschilden vóór het midden
matig dicht en vrij krachtig bestippeld; naast de groote, gewelfde schouderbnilen en langs

den naad met eenigc onregelmatige rijen. Bij het ^ is het laatste sterniet in het midden
vlak gedrukt en aan den aciiterraiid in eene zeer breede, korte, rechthoekige slip verlengd.

Lengte li —! mm. Op E u p h orb ia-soorten. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland en in

België bij Flenrus (atrocoerulea Tlioms.) (pygmaea Kutscli.)

10 De voor- en iniddeldijen, behalve het roodgele uiteinde, benevens de gelieele achterdijen

pekzwart; de schenen en tarsen roodgeel, zelden de achterschenen in het midden iets berookt,

hij onnitgekleurde exemplaren veelal slechts de basis der voordijen donkerder. Bovenzijde
zwarthlauw, soms met groenachtigen weerschijn. Dekschilden lijn en zeer oppervlakkig-,
achter de schouders en langs den naad duidelijker bestippeld. Deze soort is iets smaller en

veel korter dan psendacori, met hoogere, sterker uitpuilende schouders, lichter gekleurde
sprieten en pooten, lijnere bestippeling en donkerder kleur. De sprieten roodgeel , de laatste

vijf sprietleedjes min of meer donker. Ilalsscliild minstens de helft breeder dan lang, hetzij

glad of met verspreid staande, moeielijk zichtbare sti|)peltjes op het midden van de basaal-

helft. Gevleugeld. Bij het <J vertoont het laatste sterniet eene gladde, naar achteren iets

verbreede middengrocf, de slip van den achterrand in den hemicyclus teruggebogen. Lengte
li—2j mm. Op E uph o rb i a-soorten. Den Haag, Hnissen, Renkuni en Ambij (bij Maas-
tricht). In België bij Colonstère . . (euphorbiae All., cyanella Fondr.) 6. venustula Kntsch.

Sprieten en pooten pekbruin, de sprietwortel benevens de knieën lichter, veelal de schenen
en de tarsen roestrood. Bovenzijde en de aciiterdijcn zwartblauw; bij ah. c *discolor VVeise

de bovenzijde zeer donker metallisch groen, zonder eenig spoor van blanw. Bij niet goed
iiitgeklenrde exemplaren zijn de voor- en middeldijen aan liet uiteinde, zoo ook alle schenen
en tarsen min of meer licht roestrood, de cpipleuren der dekschilden roodachtig-pekbruin
(^siiblacris Boliem.). Het voorhoofd uiterst lijn gcchagrinecrd , bij bet g veelal glad. Hals-

schild de helft breeder dan lang; uiterst lijn-, veelal dicht en duidelijk, soms langsrimpelig

bestippeld. Dekschilden lijn en verward bestippeld, rjp de voorhelft soms met sporen van
rijen; de sclioudcrbuil minder sterk uitpuilend dan bij venustula. Gevleugeld. Bij het J
vertoont het laatste sterniet eene gladde middellijn, is achter het midden vcrdic|)t en aan den
achterrand in eene breed-vierhoekige slip verlengd. Lengte 2— 2-1 mm. Op Iris pseud-
acorus en Enphorbia palustris, zij leeft op de onderzijde der bladen. Den Haag, Loos-
duinen en Katwijk, Mei en juni (violacea Koch) 7. pseudacori Mrsh.

11 Halsschild eenigszins vierhoekig, slechts weinig breeder dan lang; lijn en iets rimpelig bestip-

peld, vooral nabij de basis, bij ah. s. lacviciiUis Rey bijna glad en spiegelblank. Lichaam
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/.ci.1 hiiig-cirond, tiunclijk mikiI; np de hovuiizijilc iiiL-i;illiscli gniLii , iloiikcr brcnisklciiiii;,

/.cUlziiincr met bl;ui\v:icluigeii weerscliijn ; bij ;ib. l-. tVimul'iata Rey zijn kop en liiUssLiiilci

lielit geelkopcrkleurig. S|irietcii zeer bug, liclmlve liet gcbniiiiJe uiteiiule, en de pooien
roodgeel; de ;icliterdijcn op de bovenzijde donkerder. Dekscliilden n;in de Imsis nniiwelijks

hrceder d:in de acliterrand van liet halsscliild, tot iets achter het middei; geleidelijk verbreed
en dan naar liet uiteinde sterk ver«niaid; bij deii kort-eirondcn vorm gibbulu Wcisc van al'

de basis tot ver aehter het midden gelijkmatig verbreed, zoodat hier de dekscliilden van
aciitcreii bijna dubbel zoo breed zijn als bij het type; vrij dicht en rimpelig bcstippeld. Deze
soort herinnert in klenr en scnlptniir aan e 11 plio r biae, doch is dadelijk te onderscheiden
door de duidelijke voorhooldsbuilen en de smalle schouders, zonder buil, der dekscliilden.

De groei" van het krachtig liestippelde pygidiiim ontbreekt ui' is door twee stip|ielrijcii naii-

gednid, welke eeiie gladde niiddellijii insUiitcn. Ongevleiigeld. Bij het g is het laatste sterniet

vóór de middenslip ingedrukt, glad en glanzig. I. engte i?— 2 mm. 0|> kalkbodem, vooral

in den uazonicr en herfst, op 11 el ia n t h e ni n ni viilgare 1). In ISelgië bij IModave, ook
in Westl'alen en in Oldenbtirg. Wellicht in Znid-I.iiiUuirg aan te treilen.

(canipannlac W. Redt.) (licrbigrada Curt.)

Ilalsschild brced-vierlioekig, bijna dubbel zoo breed als lang; lijn, vers|ireid bcstippeld, ol'

bovendien spaarzaam en uiterst lijn rimpelig. Lichaam languerpig-ovaal; donker zwartgroen
met blauwachtigcn weerschijn, ol' zwart met blanwaclitigen wcers.hijn, vooral op kop en

balsscliild (? pinictigc-r Rey), ot' kop en lialss liild zwart met meiallischeii weerschijn, de
dekscliilden metallisch-groen , soms met bruin- of geclkopcrkleurigeii weerschijn (^^bx. ac:ici-

jifimix Weise). Sprieten kort en krachtig ontwikkeld, evenals de pooten roodbruin, de top-

helft der sprieten donker gekleurd, de achterdijcu zwartacluig. Dekscliilden in de seliouders

breeder dan het lialsschild, daarachter geleidelijk al'gerond-versmald; met dicht opeen staande,

vrij groote, docli ondiepe stip|iels. De voorhoofdsbuileu weinig scherp omgrcnsd. De groei'

van het pygidiiim breed, in het midden uitgewisclit. Ougevleiigcld. Bij het ,J vertoont het

laatste sterniet eene gladde iniddellijn. Lengte i}-i;ï nim. Op kalkbodem, in den herfst,

op lluphorbia cy |ia r issias. Door FOrstcr in aantal op een krijtniergelheuvel bij Vaals
(^Limburg) gevangen. Mij uit Nederland niet bekend. Ik zag een e\em|ilaar uit lieilijn (//V/'.it).

(tantilla I'oiidr.) o. ntrovirens Finst.

43. Loiigitarsus Latreille.

(Th yam is Ste|ilieiis. Teinodactyla Clicvrolat)

Lu/idiiiii iiuii of meer eivormig, ge-aiclfd : meestal ,i;cvlai,i;clil. De veorlioofdskiel

smal, mees/n/ selterp aaii^eduid : de 7'oorlioofdsbuilei! in den regel weinig duidelijk om-
grcnsd. Voorkaken ^-/andix- Sprieten slank en dun , langer dan het halve liehaam

,

hetzij draadvormig of ïoel de laatste 5^/6 leedjes verbreed. Halssehild aan de basis

zeer Jijn gerand, van voren recht afgesneden ; de zijrand met eene duidelijk afgezette

lijst , welke aan de voorste haarstip iets verbreed en i'an hier tot aan de voorhoeken
verdikt is. Dckschilden bij gevleugelde exemplaren 2) aan de basis hoekig uitstekende en

met eene duidelijke
,
gladde, doch nimmer zeer sterk uitpuilende schouderbuil ; bij onvol-

komen- of niet gevleugelde exemplaren aan de basis zoo breed als het halssehild , daar-
achter geleidelijk verbreed, met volkomen afgeronde schouders en zonder builen ; aan het

uiteinde gelijkmatig afgerond of afgcknot , de naadhock afgerond of stomp , daardoor
blijft het uiteinde -van het pygidium gewoonlijk onbedekt 2,^ ; verward (f in ri/en bcstip-

peld; bij sommige soorten eenigszins doorschijnend en dan met drie tot vijf donker
doorschijnende langsstrepen op de binne?ihelft ^\ : de onderste naadkant 7'erbindt zich

nabij het uiteinde met de bovenste , zoodat eene middcngroef op het pygidium onnoodig
is. Achterdijen krachtig ontwikkeld , zeer lang eivormig of aan eene smalle appelpit

gelijk , naar de basis het breedst , met den binnenhoek aangehecht : onder den binnenrand

\\ llcn. |,l:inl k :i. ny A,n Si. I'ivlt'r>l.rr^ Imj M:i:i>lrK'lil tuur

-'i Hm i» Mi.-I [iii\ï;i;irM'lii)iilijk dal van il.' iiii-rsli- pe\ Imseldf suinlrii ,j(lk ,.i.|;rv j,.i,[;rM.- cMiulil.iriu \ unikuiui-li.

;il lil] lic-l III 'li'll CaniaMI- \ .ll.-;;i'inyuurJ'K'i'- «"1' -dl T . s 1 e I ;; 11 - W.'i,.- /ipi lic .Ickw IjiM.ii MTi;nii'i.l .'ii iij.-n- „I iiiMi.icr

l..'-l.aanl.

1) H.'l llarrl \vur,l.-ii ,I.T li.lil -^rkl.'iinl.' I. ., ii u'

1

1 a i' Ml >-,.,,.ilnl (..r.l.'ll ^\,;\,u IjiiKiaani, M-.-lal \aili; V |plan'n «rlk.-r

deksiliilciHii .l„„r.rln|ii.-ii,l o|ii, «aanluur iii.'ii .Ir vlfuijfK ,.l d liiii.'iiir'ii min \leiiü.'l». buui, /vlls .1.- I.T[;ili-ii kan ii.-ii

/..M.Irn- .Ir- ,lck»lillil.-ll ii|. l.' liilUr^M. V,.l.ucils llrvv' ,i]ii (!. ~A«;\ n||, ïcn.,i',lr.|i , «vj I,l.il^ ivii lialt jaai' oiule ,-\n,\-

l.lai'rii /umlailii; vi'i'liani r l}:rkl>'linl
, ilal ili- d.-k^ InMiii t .jlkfniinr nd.lin.r/iclill:; iijii. [laarlil] \i'lilwi|ll"II u|i di' llls-

M-li.'nniiinh-n (I.T ,h|i|i,']-, <].- Ii|ii.- nm|..'K .vi wurrln, d./.a, ,„lk..Mi.ii ijl.i.l M.'ii In-t, vi-.dal nrni u i liani uew.inlni
liulilciv als »v,-l (kiTik.-pliT t.x.'iii|.laiTii aan.
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met ccnc groef tol het inleggen der schenen. Achterschenen (Fig. 109 V\ slank, recht

of iets gebogen, iets zijilelings gecomprimeerd , hetzij slechts nabij het uiteinde plotse-

ling-, of van af de basis geleidelijk {geheel aan het uiteinde iets sterker) lerbreed

,

driekantig ; van de twee kanten der bovenzijde is de buitenste cenc hoog verhevene lijst

,

loelke grootendeels spaarzaam en fijn getand , in het topgedeclte dicht met een kam van
even lange doorntjes bezet is ; de binnenste kant ligt veel dieper, daar de gladde, vlakke,

verdiepte of iets gewelfde rugzijde binnemvaarts aanmerkelijk afhelt , en is bij de

meeste soorten stomp en onduidelijk , door eene rij haren aangeduid , zij is slechts aan
het uiteinde meer of minder hoog opgaande en hier eveneens kamachtig gedoomd ; de

derde kant, op de onderzijde , is breed en iets afgerond, en is aan het uiteitide , in

eene groef, de een tceitiig gekromde eindspoor en daarboven de slanke , vrij dinine meta-

tarsus ingeplant. De ?netaiarsus (ic tarslid) reikt ongeveer tot aan het midden van de

scheen of daarover , zij kan iets schuin naar binnen tegen de scheen teruggeslagen worden
,

vertoont eene . uit langere of kortere haartjes gevormde , hoogstens aan de basis viltige of
fluweelachtigc zool en aan het uiteinde eene insnijding , waarin hei 2e tarslid ingeplant is.

Het 2e tarslid, dat wet het eerste eene knievormige buiging vertoont , bereikt nmnvelijks

de halve lengte van den metatarsus ; het 3<? lid is nog korter, eenigszins hartvormig ; het

klauwtid slank, met kleine , sterk gekromde , aan de basis tandachtig verdikte klaiiwen.

De soorten van dit genus maken de achterschenen alleen bij het springen vrij

,

overigens leggen zij deze stevig in de dijsienf, slaan den metatarsus schuin op de

binnenzijde der schenen terug, brengen het tweede tarslid rechthoekig op het eerste en

steunen bij hunne snelle, doch ongemakkelijke voortbeweging , slechts met het uiteinde

van het tiueede en met het y lid der aclitertarsen. — De kleinere, slankere mannetjes
vertoonen langere sprieten en meer t^lanzigc opperi'lakte ; zij zijti ook te herkennen aan
het verbreede eerste lid der voor- en middeltarsen en aan het smalle, laatste sterniet,

hetwelk hetzij over de geheele lengte ingedrukt of gegroefd en aan den achterrand
uitgesneden , afgeknot of in eene middenstip verlengd is. De hemicyclus is vrij groot, ten

minste gedeeltelijk zichtbaar.

Dit genus is door het meer smalle prosternum naverwant aan de G ale r u c i n i

,

doch herinnert in den vorm der achterpooten zeer aan Psvlliodes en in habitus aan
Ap h t h o n a , met 'welke het allicht te verwarren is. — De soorten leven vooral op

Compositcn, Co nvo Ivu laceein, Boragineeë.n, Sc r op hular i n eei'n, Labia-
len en P lantagineec n ; meestal aan tweejarige of vaste planten, die een groot
weerstandsvermogen hebben en niet licht door het knagen der larven ei: kevers ten gronde
gaan. Bepaalde schade richten zij niet aan.

De larve en pop van Z. luridus zijn door Rupertsberger ; de gchcelc levensge-

schiedenis van echii, niger, m c l a n ocep h a l u s , e.xoletus en verbasci Panz.
{tab i dus F.) is door Buddeberg beschreven.

De meeste soorten die in den nazomer of herfst in aantal voorkomen , leggen hare
eieren in het eerste voorjaar ; de larven zijn ongeveer in Juli ontivikkeld , verpoppen in

den grond, toaarna de kevers in hef laatst van Juli , in Augustus oj September te

'voorschijn komen Volgens Buddeberg zou L echii in het begin van Augustus geheel
ontwikkeld zijn , doch tot aan het volgend voorjaar in den grond overblijven. Bij een

geringer aantal soorten worden de eieren eerst in Juni gelegd , alsdan overwinteren de

larven, deze verpoppen en, -wanneer de winterkoude voorbij is .verschijnen de imagines in

April. De eieren worden aan jcortelbladen of aan de basis van den stengel gelegd : de
larven dringen in de wortels en vreten , dicht achter de schors , een benedenwaarts
voerenden gang, door welken zij ook eindelijk den -wortel verlaten. Larven en kevers
bewonen niet uitsluitend dezelfde plantsoort , doch in verschillende streken verschillende

planten.

Van de ongeveer 90 Furopeeschc soorten komen 29 /// Nederland en S /// het aan-
grenzend gebied voor.

I Hiivenzijdij Lciikluiirig, ilitp /.wart; niL-t nl zuiuk-r gcriiigun inetallisclifn ol hr(iiisgnn.iicii wecr-
schijii, ui met /.eer gcrinf;e, bijna Dniiierkbare liijmengiiig van groen oflilanw; diinkcr blanw
ol' viulct, lilauwaclitig-metaalgrocn , helder groen, Uoperklcnrig-briiin, rood- ol' geelkoper-
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kleiirii;, bronzig-briiin , s(]iiis niet donker geel- ol' roodkoperkleiirigen vveei'scliijii. Diiiiii-

gcklcurde exeiinihireii zijn brninaeluig mee geringen brnnsghms, ui' roütkielitig-iiekbruin

mei meiallischen weerschijn. Uij niczoncicring is hec iKilsseliikl pekbruin, ;ian den vdiirniiid

snul roi)d:iL'luig gezoomd (ecliii, nigcrrinins, n b 1 i t era t us, f n seone n e n s, anehii-
s a e , p a r V II

1

11 s , a b s i n t 11 i i en n i g e r) 2

IJiivcnzijde zwart ol' pekzwart, niet of zonder bronzigen weersehijn, hij liooge uitzondering

ecnkleurig 1); de dekschilden aan liet niteindc ol' ook aan de scliondcrs licht gevlekt ol'niet

een gcelachtigen randzoom; ol' wel geheel of slechts de dekschilden rood- of geelbrnin tot

witgeel, veelal langs den naad of' ook langs den rand gezoomd y

2 Voorhool'd aan weerszijden breed ingedrukt en dicht bcstippeld, doch zonder sclicr|) aangednide

groei'. Elliptisch, glanzig; blaiiwachtig-mctaalgroen, bij ab. c. tibialis Dtts. hcldergrucn,

koperklenrig-briiiii , rood- ol' gcelkoperklccirig; bij ab. c. coeriilcsceii.': Wchc donkerblauw tot

violet, bij ab. c. nigrcsceiis Weise diep zwart. Sprieten pekzwart, het ie lid aan de onderzijde

ol slechts aan de basis en aan het uiteinde, het 2e en 3e grootcndcels of' geheel, benevens de

basis der vidgende 3 leedjes rood- ol' geelachtig. Pooten geelbrnin; de voor- en iiiiddeldijen,

behalve het niteinde, zwariachtig; de achterdijcn geheel zwart met nietaalglans. De vo(jrhoof'ds-

bnilen onduidelijk, de voorhoordskicl smal en sclicr|i aangeduid, llalsschild vrij dicht-, aan

de zijden sterker dan in het midden-, aan weerszijden in de langsindrnkken rimpelig bcsti|i-

pcld; bij ab. c. diniiiliatus All., vooral in het midden, uiterst lijn hestippeld, bijna spiegclghul.

Dekschilden met eeiic lange, weinig uitpuilende schonderbuil , verspreid en sterk bcstippeld.

Achterschencn naar binnen gekromd; de eindspoor lang. De vleugels bij bet J slechts matig-,

bij het S nog minder ontwikkeld, klein en smal. Hij het ^ is het eerste lid der voor- en

middeliarsen iets verbreed; het laatste sterniet met eene lijne langskiel en aan den achterrand

met eene dicht bestippelde, in den hemicyclus afvallende, afgeronde middenslip. Lengte
3—3i mm. In Mei en [uni op Echiiim, Anchiisa, Lycopsis, C y n og lossu 111 en

andere Bora gi n eüe n. Niet inl. In de Rijn|irov. bij Aken en in Westlalcn . (ccliii Koch)

Voorhoofd aan weerszijden langs de oogcn met eene diepe, scherp aangeduide zijgroef. . . 3

3 Lichaam in 't oogvallend kort en breed, hoog gewelfd, geheel zwart; bij versche cxe n|)laren

de eerste sprietleedjcs aan het niteinde of geheel, en de voor- en midiielpooten pekbruin

met roodachtige knieën. Deze soort komt in habitus zeer overeen met holsaticns, doch
is gemiddeld kleiner, cenkleurig, met meer uitpuilende schouderbuilen , minder afgeronde

naadhoeken der dekschilden en langere spoor aan de aciiterschcnen. De voorhoofdslnulen

nagenoeg niet aangeduid, de voorhoofdskiel naar achteren verbreed, llalsschild glad, V('ic'ir

het midden spaarzaam-, daarachter dicht en lijn en soms iets rimpelig bcstippeld. Dekschilden

vrij krachtig bcstippeld. Volkomen gevleugeld. Hij het ^ de eerste drie voortarsen-leedjes

even breed; het laatste sterniet iets opgericht, met eene lijne middcngroef, de kantig opge-

richte achterrand eenigsztns bochtig, de middenslip gegroefd. Lengte iJ—2i mm. (lp

vochtige grasvelden, met Dibolia occultans, van af Juli. Niet inlandscli. In Noord-
Diiitschland, o|i het einde van den winter, veelal gemeen in aanspoelscl van veenplassen.

(n i ger rim us Gylli.)

Lichaam meer of minder gestrekt, laugwerpig-ovaal ol eivormig. Minstens de sprietwortel en

de schenen roodachtig-geelbruin 4

4 De voorhoof'dslijiien zijn scherp aangeduid, loopen rechtlijnig van den oogrand tot aan de

voorhoofdskiel en scheiden de smalle, lijnvormige voorhoofdsbuilen duidelijk van liet vooi-

lioofd. De kleinste der donker gekleurde soorten ; laiigwerpig-eivormig, smal, vctglaiizig, zwati

met geringen lironsgrocnen weerschijn; oiuiitgekleurde eseniplaren zijn uicer bruinathtig, met
geringen bronsglaiis. De naar het uiteinde gebr.iinde sprieten en de pooten roodachtig-geel-

bruin, de achterdijen bronzig-zwart; soms zijn de voor- en niiddeldijen iets berookt,

llalsschild vrij dicht, fijn en duidelijk bcstippeld, met langsrimpelige tusschenruimten; senns

tamelijk glad, nauwelijks gerimpeld, doch slechts uiterst lijn bcstippeld. Dekschilden z juder

schoudcrbuil, vrij dicht en vooral naar de basis en den naad in rijen hestippeld; de stip-

pels zijn grootcr dan die van het halsscbild, de lusschcnruimten iets gechagrineerd. Atlitcr-

sclienen met lange eindspoor. Ongevleugeld 2). Lengte i— \\ mm. In het voor- en najaar

op kalkgrond, aan de wortelbladen van Salvia pratensis en op T h y in u s scrpyllnin.
Exemplaren van T h v ui u s zijn gemiddeld kleiner dan die van S a 1 v i a. ISij Vaals iu Limburg,

1) r., i|U;illrigiai:il IJ> i.l. . iii,iiui.i,l,ili,^, «vlk i;r, • ,1c /,,•! ;;iuul.- fV.ii|,kiiTM X.IM :i McliUMi.- .'II IIIB.T ,iali.|

liuiiil, ilofli (iii,lciMlii>iil.-ii l^ iloiiidai k<i|) CM liiil.^scliild ijcwoijiiliik c.'ii iiiler,l [;c,'iri;jcii l.ruii/ificu \vec|^clll]ll \crluuii i\v

|iuutcii, lidiiLlvc (]. LW.uW ^iclilcnhlcii, n.oilijccl ™ de lickM-liildcii iiiiBclIccj; ,-\ni lijii ;il> l.ij a 11 c 11 11 ^ ;i e
,'

dudj vhvI lijiici'

d:iri liij nifiiT lii->liij|..-ld /i|ii lOiiiklcuri^c |»'k/.ttailc .Ai-iiiiijaii.u van [. fi r Li 11 lic 11 > ati c /Wfi/iiiv t\]\\ uiefr vclRlauiin dan
aucliusac cii iiii^iT. Itc /.cldzaiiLii viiurkiuiicinlc, cciikiciirijic cM-Lii|ilai-cii \aiL b lLiiiiiii> al> 1 iNf/iiLi'Hv lii'riiiiifrpii aan
a ncli ilsa c, ducli i\\ti u a d.- dckMliildcn inindcr diclU cil up lic Miurlicllt 111 ll]i'il lcsli|.|cdd, uuk /.IJn de |iui>tcn , llcllalvi-

de aililcrdijcii
, ruudfjcelaclilit;.

-) In Spaiiji.' kuiiil ctMi ycvlcuj;cldc vuiui O'"'"'"'""''^ Wcim') vuur.
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met A ))li til oii.i atroviruns. lii Bclgiü bij Ik'cire en l'Miiialle-HaLitc; ouk in de Rijnprov.

en in Westt'alen (consoci:uns Filrsc. , |uilc\ Fotulr.) 1. obliteratus Rosenli.

De voorliüofdslijnen zijn geliogen, ondniclelijk of niet aaiigeiiiiid 5

5 Deliseliilden langs de zijden, van af den niesii- cd' mctatliorax tot aan het uiteinde, sanienge-

druUt en nagenoeg verticaal afvallend; met eenc zeer (ijne randlijn en cenc randlijst, welke

ver voor het niteinde verdwijnt 6

Dekschilden in eenc geleidelijke huclit naar de zijden afvallend, met cenc dnidelijk aaiigednidc,

meer of minder diepe randlijn en eenc randlijsi, welke niet ver van bet niteinde verdwijnt 7

6 Bovenzijde bronzig-brnin , soms met donker geel- ol' roodkoperklenrigcn weersebijn, glanzig.

De eerste viif leedies der pekzwarte sprieten zeer donker rocstrood; de pooien roodbrnin,

de aciuerdijén bronzig-zwart; de voordijen en -schenen bij goed uitgckicnrde exemplaren

"rootendeels zwartachtig. Voorhoofdsbnilcn smal en lang, van achteren ondnidelijk of door

eenc lijne lijn begrensd; de voorlinofd-^kiel vrij scherp aangednid. Halsscliild ongeveer l

breeder dan lang, diclit en dtndclijk bestippeld, met gcchagrincerdc tusschenruimtcn. ück-

scliilden bij gevleugelde exemplaren ia tic schouders veel breeder dan de basis van het

halsschild, met uitpuilende schondcrbinlen; bij ongevleugelden de schouders afgerond; uiterst

dicht, rimpelig bestippeld. Het $ zou op het laatste sterniet eeu vrij diepen langsindruU

vertoonen. Lengte 2 mm. In bet voorjaar op imbebouwde, grazige plaatsen opLithosper-
muni, wellicht ook op Ecbium. Van deze soort zag ik twee ongevleugelde i)exemplaren

uit Meerssen (Limburg), April. Ook in België, Oldenburg en in de Rijnprov. bij Diisseldorf.

1, fuscoaeneus Redtb.

Bovenziidc diep zwart, glanzig. De eerste 4 sprietleedjes, de basis en het uiteinde der voor-

en middeldijen, alle schenen en tarsen roestrood of roodgcelachtig; het eerste sprietlid

veelal aan de basis, zeldzamer ook de schenen meer of minder berookt, soms pekzwart.

Voorhoofdsbuilen slechts door eene langwerpige, gladde verhevenheid aangedtdd, de voor-

hoofdskiel tamelijk breed en stomp. Halsschild bij het ,J ', bij het J de helft breeder dan

lang; meer of minder duidelijk gecliagrineerd, diudelijk glanzig (vooral bij het <?), zijde-

glanzig of zelfs mat, matig dicht en lijn bestippeld. Dekschilden vrij diclit, tamelijk lijn en

diep bestippeld, de schouderbuil bijna niet aangeduid. Achterschenen met korte eindspoor.

Vleugels rudimentair, zeer kort en smal. Bij het J" is het eerste voortarsen-lid verbreed; het

laatste sterniet met eene breede gladde langsstreep, voor den achterrand in de breedte inge-

dridtt, de achterrand in het midden zonder randlijst en in eene afbellende, afgeronde slip

verlengd. \\— 2;^ mm. Gemeen op allerlei Boragineeen, als: Symphytum, Echiuni
en Anchusa, Mei tot Juli (V pnlex Schrank) 3. anchusae 1'ayk.

7 Bovenzijde uiterst dicht en fijn gechagrincerd en zeer lijn, oppervlakkig en meestal onduidelijk

bestippeld. Deze soort herinnert in voorkomen zeer aan eene kleine Aphthona, zij is

naverwant aan obliteratus en absinthii; van eerstgenoemde onderscheidt zij zich door

het ontbreken der voorhoofdslijnen en door de korte eindspoor der achterschenen; van

de tweede soort door de slankere sprieten, het breedere halssciiild en de onduidelijke bestip-

peling der dekschilden. Langwerpig-eirond, het g aan de zijden weinig, het J meer afgerond;

vrij sterk gewelfd, eenigszins vetglanzig, soms glanziger; pekzwart, sous met uiterst ge-

ringen metallischen weerschijn; oniiitgekleurde exemplaren zijn roodachtig pekbruin, niet

metallischen weerschijn. De eerste 4 tot 6 sprietleedjes en de pooten roodachtig of licht

geelbruin; de achterdijen roestrood, op de bovenzijde, evenals het midden van de voor- en

middeldijen, iets gebruind. Halsschild lijn en gewoonlijk zeer onduidelijk langsrimpelig bestippeld.

Heksciiilden in de schouders merkelijk breeder dan het lialsschild. De vleugels volkomen
ontv.-ikkeld 2). Bij het ^ is het eerste voortarsen-lid matig verbreed; het laatste sterniet met

eene gladde, soms verdiepte middellijn en eene naar verhouding groote, afgeronde midden-

slip, welke in den hemicyclus afvalt. Lengte 1' — 1| mm. t'.eineen langs vvegen , in tuinen,

velden en langs bosschen; in massa op liloeiend vlas; van Juli tot in den herfst. 's Winters

onder dorre bladen (V ater F., Leesberg) 4. parvulus Payk.

Dekschilden zeer duidelijk en diep bestippeld K

K Dekschilden met afgeronde schouders, zonder eenige aanduiding van builen. Deze soort gelijkt

zeer op kleine exemplaren van anchusae, doch is iets slanker, minder diep zwart, doch

veelal met eene zeer geringe, bijna onmerkbare bijmenging van groen of blauw, minder

glanzig; de dekschilden aan het uiteinde smaller afgerond. Ook komt zij in habitus zeer met

obliteratus overeen; zonder in 't oog vallende voorhoofdslijnen, slechts aan weerszijden

met eene ooggroef; de dekschilden dieper, doch fijner en veel dichter bestippeld. Sprieten

WeifiC schijiil v:ltl dl'ie soort f^feiie <jiiL;fvli'il;;;('l(k' i'\fiil|>l;ircri ^;ckfiid If lirhlu'ii. Ik ln-/,il ecii cxfiiii-l;!:!!- Juor di- viifiijplijk-

li<-id vnil dPll Heer K. Kfilitn-rs.

In tlusleiinjk kiiiiil eeu ulifievleiiyeld.' \uMii Ui'niiiiniis \\'eise) VtMir.
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cii poiiK-n liriiiiirooil; óc spriciuii van ;ir licc su of ric lid, nhiiicilc lX'II «niütcr oi kleiner

gcileeUe der dijen donkerder, de aeliterdijcn veehil iiekbriiin, doeli akijd licluer dan bij

ü lil i ie nu II s. Voiirhoordslniilcn geheel (iiubrckcnd, zelden duor ecne hiiigwerpige , gladde

verhevenheid aangeduid; de voorlmordskiel tamelijk smal. Ilalsseliild korrelig en lijn, niet diep

bestippcid, mat zijdeglanzig. Deksehilden dicht en diep, doch lijn bestippeld, de tiisschen-

niinucn tot zwak aangeduide langsrimpels vereeiiigd en duidelijk gechagriiicerd. Vleugels rudi-

mentair. Soins is het halsschild pckbrnin, aan den voorrand smal roodaelitig gezoomd; ook

si'hijnt soms de achterrai'd der dekschildeii roodbruinachtig door; nog kunnen so;iis de sprieten

en pootcn licht roodacluig geelbruin, de sprieten naar het uiteinde en de achterdijen op de

bovenzijde roodbruin zijn. Hij het ^ is het eerste voortarsen-lid aanmerkelijk verbreed; het

laatste sternict in het midden van den achterrand in eeiie kleine, afgeronde, diep uitgeholde slip

verlengd, welke in den hemicyclus ingelegd wordt. Lengte i?— i^ mm. In de bergstreken

van Duitschland op Artemisia absinthiiim, o. a. in de Rijnprov. bij Uoppard. Niet

inlandsch. Ik zag een es. uit Thiiringen . (niger Bach) (^ ''si" tl'i ' Kuisch.)

Dekschilden met uitstekende schouders en sterk uitpuilende, gladde builen. Langer ol' korter

eivormig, diep zwart, glanzig; de sprieten, behalve het donkere uiteinde, benevens de pooten

licht bruingeel, de achterdijen zwart ot'pekbruin; de achterscbcnen op de basaalhcift berookt.

\M\ niet volkomen uitgekleurde esemplaren zijn de aciuersclienen lichtgeel , de e|iipleuren der

dekschilden roodbruin en soms nog de zijden van het halsschild pekbruin. Bij zeer donkere exem-

plaren zijn de pooten grootendecls rocstrood en gedeeltelijk gebruind. De voorhoordslijnen en

voorhoordsbuilen zijn niet aangeduid, de voorhoofdskiel smal. Halsschild de helft breeder

dan of dubbel zoo breed als lang, fijn bestippeld; de tusschenruimten nagenoeg glad en

glanzig, ofwel gechagrineerd, meer of minder duidelijk langsrimpelig en zijdeglanzig. Dek-

schilden dicht, in onregelmatige rijen, bestipi^eld; de tusschenruimten duidelijk gechagrineerd.

Cevleugeld. Bij het <ƒ is het eerste voortarsen-lid zeer sterk-, het eerste middeltarsen-lid

zwakker verbreed; het laatste sterniet niet gladde niiddellijn en kantig opgerichten achter-

rand, welke voor de gegroefde iniddenslip driehoekig uitgesneden is. Lengte 2|— 2J iiim.

Vooral in bergstreken, op vochtige grasplaatseu , doch ook in het vlakke land. .St. Pieier bij

Maastricht, luni; ook bij den Haag, Monster en aan den Hoek van Holland. Ook in België

(Rodenbof)" en Westfalen. Het $ legt, volgens BuiliiL-btTir, hare eieren in Juni aan den

wortel van Lchiuin vnigarc of in de nabijheid daarvan . (elongatus Bach) 5. niger ICoch.

9 I^ichaam zwart (onuitgckleurd kastanjebruin), al of niet met geringeii bruin- of olijfgroen-

achtigen weerschijn; de dekschilden elk hetzij aan het uiteinde licht roestrood of bruingeel

(apicalis), of met eeiie grootere of kleinere roodgele vlek nabij het uiteinde, welke zich

soms tot aan den voorrantl uitbreidt Ch olsa ticus), of bovendien met eene roodgele schouder-

vlek, welke beiden soms ineenvloeien (q u ad ri gu t ta t us): bij hooge uitzondering is alleen

ecne schoiidervlcU voorhanden i), of zijn de dekschilden eenkleurig zwart 2). Soms vertoonen

alleen de kop en het halsschild eenigen uiterst geringen bronzigen weerschijn. Bij onuitge-

kletirde exemplaren zijn veelal de zijden van halsschild en dekschilden donker roodbruin

fh ol sa t ie u s, q iia d r i gu t ta t u s en a p i c a I i s) lo

f.ichaam zwart, pekzwart of pekbruin, hoogst zelden eenkleurig;,); het halsschild in den regel

lichter gekleurd, het uiteinde der dekscibilden soms licht gevlekt, of bovendien met eene

lichte scboudervlek. Veelal donkerbruin, roodbruin, roodachiig-gcelbruin , stroogeel of gcel-

witachtig; de dekschilden eenkleurig of met d inkeren naadzooni of bovendien met donkeren

randzooin, bij uitzondering gevlekt; bij uitzondering de dekschilden zwart, met scherp

begrensden gelen randzoom. Kop en halsschild veelal donker gekleurd, zelden mctaalglanzig. 12

10 Lichaam kort en breed, gewelfd, zwart (onuitgekleurd kastanjeliruin). glanzig; de sprietwortel

benevens de voor- en middelpooten en de achtertarsen roestrood. De dekschilden elk met

eene groote, roodgele topvlck, welke hij ab. c. /mlicariiis L. zeer klein is, doch zich bij

ab. c. Jiscuiilstis VVeise tot aan den voorrand uitbreidt. Soms zijn de pooten pekbruin, liet

uiteinde der dijen en een gedeelte der schenen en tarsen der voorpooten roodachtig, of zijn

zi) roodgeelachtig en alleen de achterdijen pekzwart. Halsschild vrij dicht en lijn bestippeld,

nabij de basis soms langsrimpelig en in den regel met gladde tusschenruimten ;
soms dicht

en iets rimpelig bestippeld, met gechagrineerde tusschenruimten. Dekschilden in de schouders

merkelijk breeder dan het halsschild, dicht en vrij krachtig bestippeld, de stippels op de

voorhefft hier en daar in rijen geplaatst. Metatarsus langer dan de halve sciieen, met smalle

zool. Vleugels volkomen ontwikkeld. Bij het g is het eerste voortarsen-lid weinig verbreed;

de achterrand van het laatste sterniet lijn gerand en zeer breed en vlak , driehoekig uitge-

sneden, de middenslip gegroefd. Lengte i*~2; mm. In drassige grasvelden, vooral in aan-

t) L
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spoclscl gciliirciulc den winter en in liet eersic vi)oria:ir; zij zon oii l' e d i c n 1 a i' i s p ;i 1 11 s t r i s

leven. He ;ü). c. lüsciiiilais liij lïred;!. In België o. n. hij Tongeren .... 6. hoUaticiis I,.

[,iclia;ini hinguerpig-eirond , sletlils matig gewelld 11

Dekschilden lijn hestippeld, zwart, glanzig; elk niet twee, niet -.elierp begrensde, langwerpige,

roode vlekken, de kleinere aan den selioiider, de grootere achter liet midden; liij ali. c.

bhiotciliis VV'eise (vooral liij liet i') verdwijnt de schouder- ol' de topvlek alleen, hij ah. c.

immaciildtus Weise verdwijnen de beide vlekken (vooral bij liet J); bij ah. c. v/V/rt/Kj- W'eise

vloeien beide vlekken ineen. Lichaam zwart, op kop en lialsscliild gewoonlijk met uiterst

seringen bronzigcn weerschijn; de wortelhellt der sprieten en de pooteii, behalve de zwarte

achtcrdijeii , roodgeel. Voorhoordshiiilcn driehoekig ol' langwcrpig-ovnal, de voorhüot'dskicl

tiisschen de sprieten verbreed en algeplat. Ilalsschild slechts weinig of de hell't breeder dan

lang, matig dicht en zeer lijn-, naar den achterrand iets dichter en sterker hestippeld; niet

gladde, glanzige lusschciirnimten ; zeldzamer eenigszins rimpelig hestippeld en niet zeer lijn

gechagrineerde tiisschenruimten. Dekschilden vrij dicht, lijn en niet diep hestippeld; met

tamelijk kleine sclnuiderbiiil. Achterpooten lang. Gevleugeld, liet kleinere, slankere j? onder-

scheidt zich door den rechten achterrand van het laatste sterniet, achter welker randlijst de

kleine, algeronde middeiislip in den hemicyclus aTvalt. Lengte 2^—.^ mm. Op Cynoglos-
-sniii oTficinale en wellicht ook op Salvia pratensis; juni, Jtili. Niet inlandsch.

In Oldenbtirg, Hannover en in Noord-Frankrijk hij Rijssel. De kleur-ahcrraties (vO(U-al

immacnliiius') schijnen uiterst zeldzaam te zijn.

(qiiadripnstidatns 1".) (q na d r i gii t ta 1 11 s Pomopp.)

Dekschilden van voren krachtig-, al ol' niet in rijen hestippeld. Bovenzijde zwart, met gcringen

bruin- of iets olijl'groenachtig-bronzigen weerschijn; het uiteinde der dekschilden ofwel eene

smalle topvlek helder roestrood of bruingeel. De wortelhell't der sprieten en de pooten

roodgeelachtig, de achterdijen roodbruin, bovenop zwaï tachtig. Bij pas uitgekomen cxcin-

plareii zijn veelal de zijden van halsscliild en dekschilden, benevens de onderzijde donker

loodbniin, ook ontbreekt alsdan meestal de zwartachtige veeg bovenop de aciuerdijen; bij

ab. c. ^-inaciilatus Weise vertoont zich soms, behalve de minder scherp begrensde, den

naad niet bereikende topvlek, nog eene kleinere roodgele schoudervlek. 'Voorhoordsbuilen

geheel ontbrekend of door eene langwerpige, gladde verhevenheid aangeduid ; de voorhoofds-

kiel matig scherp aangeduid. Ilalsschild tamelijk fijn en ojipervlakkig-, soms rimpelig hestip-

peld; de tiisschcnruimteii hetzij nagenoeg glad en glanzig, of lijn gecliagrineerd en zijdeglanzig.

Dekschilden bij het $ tot aan het midden weinig-, bij het J aanmerkelijk verbreed, met

weinig uitpuilende schondcrbuil. Achterpooten iets korter dan bij t] u a d ri gu t ta t tis. De
vleugcdrudimenten zeer klein i). Hij het <? is het eerste voortarsen-lid matig verbreed; het

laatste sterniet met eene gladde, verheven of verdiepte, soms gegroeide middellijn, aan den

achterrand afgcrond-afgeknot en achter de randlijn nog in eene breede, doch korte slip

uitgetrokken, welke iu den hemicyclus afvalt. Lengte o.\—z\ mm. In den zomer en herfst,

op vochtige, grazige plaatsen langs bergbeken; naar het schijnt op Ch aero p h y 1 1 u m.

Niet inlandsch. 'in de Rijnprov. bij Aken (analis Dfts.) (a picalis Beek)

Lichaam zwart, pekzwart of pekbruin (hoogst zelden eenkleiirig, het halsschild in den regel

roodbruin of roodachtig, het uiteinde der dekschilden soms rood- of bruingeel gevlekt,

soms bovendien eene meer of minder duidelijke, lichte schoudervlek^, of roodbruin (met

donkerder onderzijde), of donkerbruin (met zwarte onderzijde). Ook zijn de dekschilden

soms roodachtig (veelal de naad en zijrand, gewoonlijk ook het voorhoofd, het schiUljc,

benevens het halsschild over het midden of langs de zijden gedeeltelijk donkerder). Oiuiit-

geklenrde e^;emplaren zijn licht roestrood, bruingeel of bleek roodachiig-geclbruin , kop,

halsschild (geheel of gedeeltelijk) en meestal ook de naadkant der dekschilden of wel het

stermim donkerder. Sprieten krachtig ontwikkeld (^hrunncus, fulgens en luridus) . . 1,;

Lichaam geheel roodachtig-geelbruin ,
geelbruin, stroogeel of gedeeltelijk geelwitachtig; de

dekschilden eenkleurig of met roodliruineii of zwartachtigen naadzoom of naadkant, soms

bovendien met een donkeren randzooin; bij uitzondering inct eene zwarte langsvlek achter

het midden of nog met eene zwarte schouderstip; bij L. d o rsal is de dekschilden zwart, met

een breeden, scherp begrensden, gelen randzoom. Ivop en halsschild bij sommige soorten pek-

zwart, bij intzonderiiig meiaalglanzig ^fi

De toprand der dekschilden in 't oogvallend lang, witachtig bewimperd, de wimpers nabij

den naadhoeU het langst. Eivormig, roodliruin, eenigszins vetglanzig ; de onderzijde donkerder

dan de bovenzijde; sprieten, behalve de eindleedjes, het uiteinde der dekschilden en de

pooten roodaclitig-geel; het uiteinde der aciuerdijen op de bovenzijde zwartachtig. Bij ab. c.

liiciiuis Weise is\te bovenzijde pekzwart, hetzij eenkleurig of wel het halsschild roodbruin

hl Ncjunl-f:iit.i|,:i k.jiiil .-.•i] v..lk..m.'ii (;ri lc.is;.-M.- v„™i >.i„r, \\,-\\.r iii ili- ..IjuiidiTv iiii^l in 'I .iupvülli-iiil lim-il.T i-, J:m in
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ol' nicstniiHi, liLt iiiicindc der ilckscbilden soms niet ccne meer of minder ijroote, rood-

ol' brningele vlek, welke een hreede randzoom vormt en vnn liinncn geleidelijk in de

donkere kleur overgriat; soms is nog eene kleine lichte sclioiidervick voorhanden en vertoont

de bovenzijde een bijnn onmerkbaren bronzigen weerschijn; de onderzijde is meer zwart.

Onnitgeklenrdc exeniphiren zijn licht roestroocT of' bleek roodacbtig-geelbriiin , de kop, het

iKilsschild geheel of gedeeltelijk en meestal ook de nandkaiit der dekscbildcn donkerder. Voor-

hoofd uiterst dicht en lijn gccbagrineerd; zonder bnilen ol' deze zijn door vrij groote, lang-

werpige, gladde verhevenheden aangeduid , welke in de smalle, van boven stompe, van onderen

scherpe voorbool'dskiel overgaan. Halsscbild nagenoeg didibel zoo breed als lang, op de scliijl'

nauwelijks merkbaar gechagrineerd en matig dicht, lijn bestippeld Q. Dekscbilden bij bet ^
aan de zijden weinig-, bij het S sterker afgerond en gcwoiinlijk van af bet midden versmald

;

0]i de voorhelft, krachtiger dan het halsscbild, verward of iets in rijen bestippeld; zonder

schonderbnil of slechts door eene llanwe, tamelijk gladde verhevenheid aangednid. Acbter-

pootcn vrij kort. Ongevlengeld; de vorm *n}biislus Weise volkmnen gevlengeld, de sclioiiders

zeer breed, met groote hooge bnilen, waarachter de zijden, ook bij bet J, weinig ofnanwe-
lijks afgerond zijn (in Noord-Frankrijk bij Rijssel). Bij bet g het eerste lid der voor- en

niiddeltarscn zeer groot; bet laatste sterniet iets gewelfd, met eene lijne, verheven middellijn,

aan weerszijden van den achterrand llatiw niigebogen. Lengte 2—2* mm. Niet zeldzaam op
vochtige, moerassige weilanden en langs beken, van af Jnli. 's Winters in aanspoelsel van

rivieren (castanens Fondr., Ktitscb.) 7. brunncLs Dl'ts.

De toprand der dekscbilden met zeer korte, nagenoeg even lange wimperhaartjes bezet . . 14

14 Tiisschenrnimten der bestippeling op halsscbild en dekscbilden glad, sterk glanzig. Deze soort her-

innert zeer aan ab. c. jiiciniis van b r n n n c u s , alsmede aan de donkere exemplaren van 1 ti r i d n s

;

zij onderscheidt zich echter van eerstgenoemde soort door de achter bet midden duidelijk

bestippelde en aan het uiteinde kort bewimpcrde dekscbilden; van beide soorten bovendien

door de spicgcigladde, sterk glanzige tusscbenrnimten der bestippeling o|) de dekscbilden.

1'ekhrnin, sterk glanzig, bet halsscbild roodachtig; de wortelhelft der sprieten, de schouders

en het uiteinde der deltschilden , benevens de pooten rocstrood of roodgeel; de achterdijen

pekbruin , de tarsen aan het uiteinde donker. Voorhoofdsbinlen ondindelijk. Halsscbild de

iiell't breeder dan lang, bij het J nog breedcr; in bet midden zeer fijn, naar de randen iets

sterker bestippeld. Dekscbilden in de schouders veel breeder dan bet halsscbild, met sterk

uitpuilende buil; matig dicht, diep, betzij tamelijk lijn of krachtiger, in rijen bestippeld.

Volkomen gevleugeld. De ongevleugelde vorm "exliaiistiis Weise, welke bet meest zon

voorkomen, is in de schotiders veel smaller, ofschoon de basis der dekscbilden toch merkelijk

breeder dan bet halsscbild is en de schouders veel meer dan bij brunnens uitpuilen; soms
echter verdwijnt de schonderbnil geheel; ook zijn bij dezen vorm soins voorhoofd en halsscbild

dindelijk gechagrineerd, zijdeglanzig; bet halsscbild sterk, veelal rimpelig bestippeld. Bij bet r? is

bet eerste voortarscn-lid verbreed; bet laatste sterniet met eene onbestippelde of gegroefde mid-

dellijn, welke aan den achterrand plotseling in eene ronde, gladde groef overgaat, welke

de middcnslip en een klein gedeelte van bet sterniet zelf inneemt. Lengte 2 mm. Op vochtige

weilanden, van af Juli. Eenmaal een gevleugeld cxem|ilaar bij Vianen, Jnli. 3. fulgens Fotulr.

Tusschenrniniten der bestippeling op halsscbild en dekscbilden uiterst lijn en in den regel dicht

gechagrineerd, zijdeglanzig. Deze soort is zeer veranderlijk in vorm en kleur; zij is vooral te

herkennen aan de krachtige, eenigszins rimpelige en op de voorhelft der dekscbilden in rijen

geplaatste bestippeling. Eirond of ovaal; donkerbruin, de onderzijde zwart; de wortelhelft der

sprieten, benevens de pooten roodgeelachtig; de acbtcrdijcn donker, met eene zwartachtige veeg

op de bovenzijde aan bet uiteinde. Pas uitgekomen esenjplaren zijn zeer licht gekleurd; het

grootste gedeelte der sprieten, de dekscbilden en de pooten licht bruingeel; kop, halsscbild

en borst meer bruinrood; de eindicedjes der Sfirieten, de acbterdijen en de buikzijde donkerder,

soms zwartachtig; veelal gaat de kleur der dekscbilden meer in bet roodachtig over en is

dan weinig van het halsscbild verschillend; ofwel zijn de naad en de zijrand der dekscbilden,

gewoonlijk ook bet voorhoofd, bet schildje, benevens een lijne zoom aan den achterrand

van bet halsscbild, of ook nog eene zijrand-lijst, zelden cJe gebeele schijf donkerder.

Ab. c. nigricans Weise Qiiridiis Gylb., Tboms.) is nagenoeg zwart, zelden geheel eenkleurig,

het halsscbild in den regel roodbruin of roodachtig; soms nog met eene kleine, onduidelijke

scboudervlek en het uiteinde meer of minder roodachtig of bruingeel. Mi. t:. iiuiidrisigimtus

Dl'ts. is pekbruin of pekzwart; bet halsscbild, benevens eene schouder- en topvlek o()

de dekscbilden roestrood. .Sprieten bij bet J ongeveer even lang aK, bij het $ langer

dan het halve lichaam. Halsscbild minstens de helft breeder dan lang. duidelijk en dicht

rimpelig bestippeld; soms ook wel minder dicht en niet rimpelig bestippeld, met meer
glatide, glanzige tusschenrnimten. De naad der dekscbilden is aan bet uiteinde iets opgericht,

1) hl Ilali.uili.' k.iiiU .ellH ;,!.. s. I,:,-,,, „Ihx \Vei,e \oi,r, li]| welk.' lirl li;ibsrliiM ,-vri. Iljii .•ii ili.lil ii'-tli;i?Tlil.'prJ i- aU li.'l
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de scliomlers afgerond. Ongevlcugcld. Soms zijn de scliondcrbuilen diiidelijU aungcdiiid, docli

klein en iets uitpuilend; de vleugels ontbreken alsdan of zijn kon en smal. De meestal

roüdbruinaclitige, gevleugelde vorm cognatus Weise Quridus Foudr., Kutscli.) is minder

gewelfd dan de ongevleugeldc; de dekscbildcn vertoonen, ten gevolge van de breedere

schiniders, een meer vierboekigen vorm; ook is de scbouderbuil iets meer ontwikkeld.

Acliterdijeu dik, weinig langer dan de scbenen. Bij bet i is bet eerste voortarsen-lid ver-

breed; bet laatste sterniet vertoont eene groute, gladde groef, welke zicli naar acbteren

verbreed en tot aan den opgeriduen acbterrand van de korte middensli|) doorloopt. Lengte

li ni mm. Eene der gemeenste soorten. Op vruclubarc, eenigszins voclitigc grasvelden,

op Roragineeën en wellicbt ook op Rbinantluis major; ook in aanspoelsel in bet

eerste voorjaar. De ab. c. n'igrkans Weise zeldzaam.

(brunneus Redt., pratcnsis Kocb) 9. luridus Scop.

15 ückschilden zwart, met een brceden, selicrp begrensden, gelen randzoom. Lichaam zwart, bet

balsscbild en het iirosterniim licht roodgeel, het midden van het halssebild veelal iels berookt.

Sprietwortel en de larscn roodbruin, soms de sprieten en sebenen grootendeels donker

roodbruin. Ilalsscliild ongeveer dubbel zoo breed als lang, gecbagrinecrd en onduidelijk

l.estippeld. Gevleugeld. Bij het <? is bet eerste tarslid weinig verbreed, bet laatste sterniet

met eene gladde langsgroef. Lengte ii—i\ ram. Op Senccio erucifolius. Eenmaal bij

Zicrikzec, April. Iii België bij Hasti'ère en Brussel, in de Rijnprov. bij Aken.
10. dorsalis F.

Dekschilden roodachtig-geelbriiin, geelbruin, stroogecl of geelwitaclitig, veelal de naadzoomof

naadkant roodbruinachtig tot zwart; soms bovendien met een donkeren randzoom; bij uit-

zondering met eene zwarte langsvlek achter het midden of nog eene zwarte scbouderstip

(verbasci ab. c. sisymbrii') 1'^

if; Voorhoofd zonder scherp aangeduide zijgrocven, duidelijk en diclit gecbagrinecrd; met duide-

lijke, lancetvormige builen, welke naar buiten tot nabij de oogen reiken en van acbteren

door eene rechte groef begrensd zijn (ly copi, m emb ranaceu s en j u nc i cola) . . .17

Voorhoofd met duidelijke, scberii aangeduide zijgroeven nabij de oogen, doch met onduidelijke

builen; in den regel uiterst lijn- of onduidelijk gecbagrinecrd, bij uitzondering bijna glad,

bij lateralis duidelijker gecbagrincerd. Soms zijn de voorhoofdsbuilen meer of minder

scherp omgrcnsd, doch (tabidus en r n b i gi n osus") alsdan breed, hetzij kort-ovaal ol'

kort-eivormig, naar buiten spits en slechts tot aan de zijgroef reikende ly

17 Eindspoor der achterschenen vrij lang, langer dan de dwarsdoorsnede der scbenen voor bet

uiteinde (I y copi , me ra b ran ace u s) iH

Eindspoor kort. Dekschilden geel, soms met bruinachtigen naadkant; vrij sterk en verward, of

in rijen bestippeld; aan het uiteinde niet geleidelijk, docli meer plotseling afvallend. Deze

soort gelijkt op exemplaren van curtus met brcede, gewelfde dekschilden en klein voorlijf.

Het voorhoofd als bij den kleineren, vlakkeren lycopi. Eivormig, roodaclitig-geelbruin

,

vrij sterk glanzig; het metastcrnnm en de buik zwart; bet pro- en mesosternum, alsook bet

laatste sterniet en het pygidium roodachtig-geclbruin; de achterdijen roestrood, soms aan

het uiteinde bnnn. Soms is de kop geheel of gedeeltelijk pekzwari (ab. c. «/*.f/;-/rtfKj Kutsch.),

of ook het geheele achterlijf jiekzwart (ab. c. pratcnsis Gylh.> Ook is soms de geheele buik

roodbruin. Nog kunnen de dekschilden bij uitzondering een lijnen, donkeren randzoom ver-

toonen, of zij zijn geheel licht roestrood. Sprieten naar het uiteinde zwartachtig. Halsschild

gewoonlijk dicht, rimpelig-, zeldzamer zeer lijn en verspreid bestippeld. Dekschilden in de

schouders iets breeder dan bet halsschild, met weinig uitpuilende schoudcrbuilen; bij bet 5

tot achter het midden iets verbreed en aan het uiteinde breed afgerond, bij het ,^ met meer

parallele zijden. Soms puilen de schouders en de builen meer dan gewoonlijk uit, waardoor

de dekschilden ook bij het S meer parallele zijden vertoonen. Bij den ongevlengelden vorm

*fFaterhousci Kutscb. zijn de schouders smal en vallen gelijkmatig af, zonder schouderbuil.

Bij het i het laatste sterniet met gladde middellijn en een zwakken , veelal nauwelijks merk-

baren indruk, de middenslip gegroefd. Lengte i|— 2i mm. In vochtige grasvelden en op

nioerasplanten. Meermalen bij den Haag, Breda, Dtisse'n, Gorkum, Tiel, Kerkrade, Mei

—

October (substriatus Kutsch.) 13. juncicola Foudr. 1)

iB Lichaam Ijngwerpig-eirond. Dekschilden in de schouders iets breeder d.an het halsschild, met

vrij sterk uitstekende builen; dicht, veiward en op de voorhelft, nabij den naad, in onre-

gelmatige rijen, diep bestippeld 2). Acbterdijen aan bet uiteinde, op de bovenzijde, pekzwart.

1) De in iiujm- «Naainlijst.i venu.-lde ü(jgav(j v;iii I„ ;i ! d u lu i na li » AllüiJ iitc UU!,, bhjkl üiijui.! 1.- iiju, d- .A™i|.hiiTil

ln-liuurt'ii lul juncicola. L. abdüiu ina 1 is All. komt niet iil uns gebied voor (bij Parijs en iit Doslennjk).

J) In /iiid-Europa koiiu eene licbt geklemde var. Iidrivmlris Weise {jiiiicimlu Kulscli.) voor, welke breeder en vlakker i,, dan

bel Ijpc; de dekschilden zijn in de schouders aanmerkelijk breed. 'r dan hel halsschild, mei sterker Mil|mileiide M.liond.'r-

buileii en nagenoeg parallele zijden, regelmatig in rijen bestijipeld.

32
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Deze soort Uoim in grootte en liabitiis liet meest met nasturtii overeen, ook zon zij

gemakkelijk te verwarren zijn met kleine, licht geklenrde, gevleugelde exemplaren van

hiridus, van welke zij intnsschen onderscheiden is door de langere cindspoor der achter-

schenen en het ontbreken van de zijgroef op het voorlioofd. Kop, uiteinde der sprieten en

de onderzijde pekzwart; de rest van het lichaam roodachtig-gcelbruin , het lialsschild en een

gedeelte der achterdijen iets donkerder dan de sprietwortel , de pooten en de dckscliilden;

de naad bruin of zwart. Volgens ITeise komen exemplaren voor, welke in kleur aan nas-

turtii herinneren; bij dezen zijn de kop, het lialsscliild, het schildje, een naad- en een

onduidelijke randzooni, benevens de epipleuren der dekschilden pekzwart. liij onuitgekleurde

exemplaren zijn de dekschilden geheel geelwitaclitig en zeer doorscliijncnd , het uiteinde van

den buik roodgeel. Halsschild verbreed, lijn-, veelal rimpelig bestippcid, niet gladde ol'

gcchagrincerde tusschenruimten. Dekschilden minder dicht dan bij nasturtii bestippeld.

Vleugels groot, witachtig. liij ongevlcugelde, slankere exemplaren ontbreekt de schouderbuil.

Bij het (J is het eerste voortarsen-lid iets verbreed; het laatste sterniet in het midden nagenoeg

glad, vlak of ingedrukt, met een gegroefd slipje. Lengte li— i* mm. Op vochtige plaatsen ,

op Lycopus europa e us en M en tha-soorten. Den Haag, Rotterdam, Arnhem, Zierikzee,

Mei—Oct II. lycopi Foudr.

Lichaam eivormig, korter dan bij lycopi. Dekschilden in de afgeronde schouders smal, weinig

breeder dan het halsschild, zonder schoudcrhuilen, naar achteren verbreed, min of meer

doorschijnend; matig lijn en oppervlakkig-, iets sterker dan het halsschild bestippeld; de

stippels op de voorheU't grootcr dan naar het uiteinde, nabij den naad veelal in enkele rijen

geplaatst. Achtetdijen geheel roestrood. Deze soort is van lycopi onderscheiden door de

aan de basis zeer smalle, naar achteren verbreede dekschilden. De spoor der achterschenen

is even lang als bij lycopi. Licht roodachtig-geelbriiin, de kop, de onderzijdeen de achter-

dijen roestrood, bij goed uitgekleiirde exemplaren de buik zwartbruin, aan het uiteinde

lichter. Sprieten naar het uiteinde donkerder. Halsschild klein, kort, nagenoeg dubbel zoo

breed als lang; duidelijk, meestal iets rimpelig bcsti|)peld. Soms is het halsschild sterk

glanzig en weinig dicht bestippeld, ook zijn de stippels der dekschilden lijner dan gewoonlijk

(ab. s. Iielvolus Kutsch.). Bij het $ vertoont het laatste sterniet eene gladde, vlakke

langsstrecp, en is de achterrand lijstvormig opgericht en voor de gegroeide middenslip

hoekig gebogen. Lengte jj— 2 mm. Vooral o|i kalkgrond, op Teucrium scorodonia.
Breda, Oct.; bij Lisse in het Reigersboscli, Se|n., in aantal, ook de ah. s. Iielvolus. In

de Belgische prov. Limburg bij Hoesselt en Necrhaeren.
(teucrii All.) 12. membranaceus Foudr.

19 Achterschenen slank, in het midden meer binnenwaarts gebogen; op de liovenzijde met eene

zeer duidelijke, doorloopende, verhevene lijst aan den binnenrand, benevens eene krachtige,

lange eindspoor (verbasci en la t e ral is) 20

Achterschenen zonder verhevene lijst aan den binnenrand; of wel is deze rudimentair, slechts

nabij de basis aangeduid, doch laag en moeilijk zichtbaar (bij pellucidus, succineus
en ballotae) 21

20 Dekschilden lijn, in den regel verward-, soms op de voorhelft hier en daar eenigszins in rijen

bestippcid. Voorhoofd met onduidelijke builen en breede, vrij stompe kiel. Halsschild bijna

dubbel zoo breed als lang, glad of uiterst lijn en onduidelijk bestippeld. Dekschilden in de

schouders breeder dan het halsschild, met kleine, weinig uitpuilende builen. De grootste

onder de licht geklenrde soorten, tamelijk breed eivormig. Zij gelijkt eenigszins op tabi d us F.;

licht stroogeel, de naad lijn roestrood gezoomd; de sprieten, behalve het donkere uiteinde,

de kop, het halsschild en de pooten roodachtig-geelbruin , de achterdijen op de bovenzijde

soms tionkerder, de onderzijde lichter of donkerder roodbruin; het uiteinde der tasters zwart
(viilgaris VVeise, vcrluisc! III.). Pas uitgekomen exemplaren vertoonen eenigszins door-

schijnende dekschilden. Zelden komen slankere, minder gewelfde, in de schouders smallere

exemplaren voor Qve-rbasci Foudr.); dergelijke exemplaren met geelwit halsschild en geelwitte

dekschilden, welker dekschilden hard, ondoorzichtig, uiterst lijn bestippeld en sterk glanzig

zijn, zijn onder den naam van eloiigatiis VVeise (^pallcus Kutsch.) beschreven; van dezen

vorm zijn ook exemplaren bekend met korte vleugcirudimenten, zonder schouderbuilen. De
typische exemplaren zijn op de onderzijde pekzwart; de voor- en middelpooten, het grootste

gedeelte der sprieten, de kop en het halsschild roodachtig-geelbruin ; de dekschilden licht geel-

bruin, met donker of zwart gezoomden naad. Soms zijn de achterschenen alleen , of de geheele

pooten roestrood. Bij ab. c. sisymhrii F. bevindt zich nabij den zijrand op elk der dekschilden

eene zwarte stip achter den schouder en eene zwarte langsvlek achter het midden; soms zijn

deze tot een zwarten zoom verecnigd; ook is hier veelal de schedel zwart en de donkere
naadzoom zeer breed en scherp begrensd. Nog komen exemplaren voor met hier en daar donker
gevlekt halsschild. Achterpooten lang en krachtig ontwikkeld, de schenen naar binnen gebogen,

de eindspoor lang en krachtig. Bij het $ is het laatste sterniet veel korter dan bij het $,
tamelijk vlak, met eene gladde middellijn, waarop soms van voren eene (ijne kiel, van
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aclitcren een indruk; de middcnsli|i gegroefd en door een kaïnigen dwarsnaad algesclieiden.

Lengte 3-4 mm. Van Jnli tot. in liet najaar op Ve rbascum tliapsns en t ha psi l'o rme.

Het $ legt, volgens Buddeberg, eieren in Jnli en in liet begin van Ang. diclit boven den

grond aan V e r liasc iim-soortcii; de larve vreet gangen achter de schors van den wortel en

is in Mei van het volgend jaar viiKvasscn, kruipt in den grond om te vcrjioppen en ver-

schijnt in het begin van |nli als kever. De voren viilgaris verbreid in de grensprovinciën,

vooral gemeen in Znid-I.iinbnrg. Fraaie typische exemplaren nier de ab. c. sisymbrii bij

Arnhem i). De vorm ehngattis bij llonthem .... Ct^'l''''"'* Waterh.) 14. verbasci Paiu.

Dekschilden krachtig, matig dicht-, op de voorlicU't in rijen bestippcid , de tnsscheiiruimten

lijn iiechagrincerd; met weinig uitpniicnde sclioiidcrbnil. Deze soort komt in grootte en

kleur" eenigszins met m e lan oce pli al n s overeen, de dekschilden zijn echter iets korter,

langs de zijden meer afgerond, in de schouders smaller, krachtiger bestippeld; ook zijn de

sprfeten en achterpooten aanmerkelijk langer en krachtiger ontwikkeld. Voorhoofd met bijna

niet aangeduide builen en smalle, "scherpe kiel. Ilalsschild nauwelijks de helft breeder dan

lang, zelden breeder, met nagenoeg parnllele zijden; duidelijk en vrij dicht, meer of minder

sterk bestippeld, de tnsschenriiimten gechagrineerd of glad'. Bij onuitgekleurde exemplaren

zijn kop en onderzijde roestrood , de sprieten, behalve het donkerder uiteinde, en de pooten

lichter; het halsschild roodachtig en de dekschilden geelbruin. Bij meer uitgeklenrde exem-

plaren zijn de kop en grootendccls de achterdijen pekbruin of zwart; op liet halsschild met

eenige llanw aangeduide vlekken, welke min of meer incenvloeien ; deze exemplaren herin-

neren aan de lijn bestippelde suturellus. Nog kunnen de acliterscheucn en de voorpooten,

behalve de knieën en de tarscn , zwartachtig zijn. Dekschilden hetzij eenkleurig stroogeel of

met een donkeren of zwarten, veelal van achteren afgekorten naadzooni (ab.c. domestkiis

Weise). Soms bevinden zich nog cene zwarte stip of vlek achter den schouder, benevens

een veeg in het | der lengte, zeldzamer nog een stipje op de schonderbnil en eene vlek

voor het uiteinde; deze vercenigen zich soms tot een zwarten randzooni (de eigenlijke lateralis'),

welke bij uitzondering recht loopt, doch in den regel achter den schouder naar binnen

buigt, eeue groote bocht tot aan het midden beschrijft, dan langs den zijrand loopt en zich

soms om het uiteinde met den naadzoom verbindt. Bij exemplaren inct dergelijke donkere

teekening der dekschilden kunnen soms de sprieten nagenoeg eenkleurig roestrood, of de kop

roodbruin, of de pooten geheel roodgeel zijn. Ook zijn exemplaren bekend, bij welke de

sprieten grootcndeels, de kop en het halsschUd geheel, alsmede de pooten nagenoeg geheel

zwart zijn, doch met geelbruine, hoogstens aan den naad donkere, dekschilden. Volgens

IVeise is patnielis Allard 2") cene krachtig ontwikkelde variëteit, wier dekschilden iets

minder grof bestippcid zijn, aau de basis meer dan gewoonlijk uitsteken, met minder afge-

ronde, eenigszins parallele zijden en met lijnen zwarten naadzoom. Acliter|)00ten lang en

krachtig ontwikkeld, de eiudspoor vrij lang. De onvolkomen gevleugelde exemplaren onder-

scheiden zich weinig van de gevleugelden , daar bij beiden de schonderbnil klein is en weinig

uitpuilt. Bij het $ is het eerste voortarsen-lid nauuxlijks verbreed ;
het laatste sternict gelijk-

matig bestippeld of met eene gladde middellijn, welke al of niet duidelijk verdiept is; de

achterrand voor het groefje van de middenslip is stoniphoekig uitgerand of loopt tamelijk

recht. Lengte 2i— 3 mm. Óp Ver b asc u m-soorten, vooral op V. nigrum, langs zonnige

boschranden, op kalkgrond. Van de var. patnielis zou een door Allard gedetermineerd

exemplaar bij Breda of Bergen-op-Zoom gevangen zijn; ook in België bij Brussel en Has-

titre (longipes Bach) (lateralis lllig.)

Dekschilden met een meer of minder hreedeii zwarten of roodbruinen naadzoom, welke zich

intusschen veelal tot den naadkant bepaalt 3) 22

Dekschilden eenkleurig, zonder donkerder naadzoom 4) 29

1) De Ivpis'lif vunil kuiiit in Zuid-Etirup;i iiii-iT vuur.

2) Leesbeni vennuedd.' reeds vóór H>;«' J;il L. patnielis Allanl ie vaiieleil van lateralis lil. zuu zijn. Tot mijn

leedwezen unlvinp ik, evenmin als de Heer l.n-iiher(i. uiidanks lierliaald verzoek . Iiel eeniRe exemplaar duor den Heer

Hrylaerls bij Breda ui Bergen-up-Zoum jsevangen en duur Mhinl ijedelerniineerd, van i;enoeniden lieer Ier bezielitigiup;.

Eenige e\ein|daren uit Hastiere in België beanlvvourden aan de lieselirijviiig. Mliiril zegt in zijne niunograiiliie dat hij

patruelis de dek.whilden grover en dieper liesuppeld zijn dan hij lateralis Koudr. Een paar hlad/ijden vooraf bes.lirijll

liij L. lateralis III- doch spreekt overigens in zijn werk nergens van een lateralis van Fnittlnts.

^^\ Van I.. gracilis Kutseli. komen exem|ilaren voor met eenkleurige dekseliiblei, , zonder donkeren naadzoom; bij dezen zijn

erhter de sptieten veel langer dan bij de eenigszins aanverwante ])ralensis. Daar de onderzijde zwart of zwartbrniii is.

komen zij ook met eene zeer zeldzame kleiir-aberr. van suceineus overeen, doch ondersclieideii zieli van deze soort, zou ouk

de onuitgekleurde exemplaren, doordal bel balsscbild nagenoeg oiibestip|ield is, de dekscbildeii in de seboiideis sterk uitsteken

en van aebteren tamelijk breed afgerond zijn, terwijl bij su.'eineus liet balsscbild lijn, veelal langsrimpelig ,
hesli|rpelU is

en de dekscbilden tamelijk elliptiscb. aau 'de seliouders smal en aan bet uiteinde elk alzouderlijk afgerond zijli.

4) Hoogst zelden is bij I.. ballotae de naadkant der dekscliilden iets roestkleurig (vergelijk daarmede de soorten onder -2ü)
;

ook is blj I.. pratensis ab.c. /((«ere/ts een donkere naadzoom vourtianden (vergelijk eveneens de soorten onder t.>}. /.ie

ook I. rubiginosus ab. i-. fnmi'iiiUi\, welke eenigszins aan alrieillus lieriniiert.
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22 Belialvc ilc-n naailzoom vcrtooneii de ilekscliilden nog bovendien een donkeren randzoom i) . 23

DeUsclülden sleclits met een donker gekleurden naadzoom 2) 24

23 De zwarte naudzoora der dckscliilden zet zich om het uiteinde als een donkere randzoom voort.

Eene kleine soort, welke in 't oog valt door liet zwarte voorlijf en de grootendeels stroogele

dekschilden. Onderzijde zwart, de sprietwortel en de jjooten roodgeel ot' roestrood; de

achterdijen zwart. De naadzoom verbreedt zich veelal van voren , nabij het schildje, tot eene

driehoekige vlek; ook zijn de epipleiiren zwart of bruin; soms is de kleur der dekschilden

meer roodachtig-geelbniin ; ook is soms door uitbreiding van den donkeren naad- en randzoom,

de gele kleur tot een middeuband versmald. Nog kinineu de voor- en niiddelpooten, benevens

de achterschenen gebruind zijn. Soms vertoonen kop en halsschild eeuigen geringen bronzigen

weerschijn, of is het halsschild pekbruin; ook is soms de donkere zoom aau den zij- en

toprandder dekschilden weinig ontwikkeld. Voorhoofdsbuilen onduidelijk. Halsschild gecha-

grincerd; meer of minder dicht, niet diep, soms zeer lijn en onduidelijk bcstippcld. Dek-

schilden in de schouders iets brceder dan het lialsschild, met eene kleine, duidelijke schou-

derbuil, dicht en tamelijk lijn bcstippeld. Achterpooten vrij kort. Volkomen gevleugeld. Bij

den onvolkomen gevleugelden vorm "iiuctuiinialis VVeise zijn de dekschilden eenigszins

doorschijnend, gewoonlijk meer gewelfd, zonder scliouderbuilen of slechts niet een laag,

vlak, onduidelijk bidtje. Bij het $ is het eerste voortarsen-lid iets verbreed en de onderrand

der acliterscliencu gebogen; het laatste steriiiet achter het midden met eene grootc, gladde

dwarsgroef, welke door een bidtje of eene niiddeiikiel middendoor gedeeld is. Lengte

i\— 2 mm. Gemeen, vooral in het najaar op brakke velden, langs wegen en boscliranden,

op Echium; zij zou ook op Nas t u r ti n m (?) voorkomen. Ik zag uit Nederland alleen

gevleugelde exemplaren 3) (circumscriptus Bacil) 15. nasturtii F.

De bronzig-glanzige, zwarte naadzoom der licht stroogele dekschilden is naar achteren ver-

smald en eindigt voor het uiteinde; de epipleuren en een weinig duidelijke randzoom,

ongeveer in het midden, zwartachtig. Deze soort is naverwant aan nasturtii. Kop en

halsschild in den regel sterk bronsglanzig, soms iets groenachtig-broiizig, ook wel eens pekzwart

of bruin; het lichaam overigens zwart, de sprietwortel en de pootcn roodgeel of roestrood;

de achterdijcii pekzwart, aan de binnenzijde meer roodbruin. De dekschilden sterker en

minder diciit-, op de binnenhelft eenigszins in rijen bestippeld. Halsschild zeer lijn gecha-

grineerd en meer of minder dicht bestippeld, zelden rimpelig bcstippeld en eenigszins mat.

Dekschilden iu de schouders veel breeder dan het halsschild, met sterk uitpuilende schouder-

builen. Achterpooten vrij lang. Volkomen gevleugeld. Bij het J' is het eerste voortarsen-lid

verbreed; het laatste steriiiet dicht bestippeld, met eene lijne, onduidelijke, veelal verdiepte,

gladde middellijn, doch zonder groef of bultje, de acliterrand met eene lijst, welke voor

het grocfje, op de middenslip, kort driehoekig uitgerand is. Lengte 2—2^ mm. Van het

laatst van juni tot Aug. op akkers en langs wegen. Volgens H'cise op Adonis-soorten.
Uitsluitend iu de omstreken van Maastricht gevangen. In België bij Utrange.

fnigricollis Foudr., senecionis Bach) 16. suturalis Mrsh.

24 Kop en halsschild roodbruin, duidelijk metaalglanzig. Deze soort is naverwant aan s n t u ralis,

doch iets breeder, meer gewelfd; het halsschild gewoonlijk lichter gekleurd, de dekschilden

in den regel meer verward bestip|)cld, met zeer smallen, minder duidelijken naadzoom en zeer

weinig ontwikkelde schouderbuil. Sprieten donkerbruin, de sprietwortel en de pooten rood-

geel, de bovenzijde der achterdijen pekzwart. FLilsschild minstens de helft breeder dan lang,

gechagrineerd en dicht rimpelig bcstippeld, zeldzamer lijn bestippeld en met spiegelgUiddc

tusschenniimten. Dekschilden in de schouders slechts weinig breeder dan het halsschild, vrij

dicht-, zelden op de voorste binnenhelft iets in rijen bestippeld. Bij den onvolkomen ge-

vleugelden vorm Qih-cliris VVeise, fiiscicoUis Foudr.), bij welke de dekschilden aan de basis

nauwelijks breeder zijn dan het halsschild en daarmede een langwerpig-ovaal vormen, zijn

de dekschilden doorgaans donkerder dan bij den gevleugelden vorm, aangezien het zwarte

achterlijf eenigszins doorschemert; bij oude e>;emplarcn is het midden der dekschilden soms
gebruind en zijn slechts de basis en het uiteinde licht gekleurd. Bij pas uitgekomen exemplaren

ontbreekt soms de naadzoom der dekschilden en is de onderzijde ook meestal lichter gekleurd.

De donkerste ah. c. shitilis VVeise {atricilliis Stepli.) gelijkt op suturalis, daar kop en

halsschild metallisch-glanzig zwart en op de dekschilden, behalve de naadzoom, nog boven-

dien de epipleuren benevens een randzoom donker gekleurd zijn; deze ab. onderscheidt

1) Naar df kleur ïuii nien ook liicr luot'leil plaatsen expiiijilarcn van 1,, Ivfopi, wnlke in kli'nr aan na.slurlii In'iiiineren

t^LH' 1)1) 111'); ook i-i'ne aberralir van jiiniirola {zii* In) Hi'J , van lalrralis i'n ccni' /eer tiiniki-i'c ab. van v e ! li a s i' i (/O'

bij 11>') y,i-.' ook (ie hieronder volgende noot 3).

'J) Verpeiijk de ab. e. ttimilis van L. alricillus niet bUlnralis, soniinige e\eniiilaren van mi I ure 1 1 n s, bij welke een donkere

randzoom voorbanden is, en de ab. e. funiiiintifs van r ubi^i iiusii s.

3) Volj^ens M'cise konil in Noord-Dnilsebland vooral de oni^evleiinelde voiin voor, in Middel- en /uid-UiiiKeliland de ^.vleu-

yelde. Ik be/il een ongevlengeld exem|ilaai nit Cnl iiiifien.
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zich echter v;in suturalis, lioor de in ilc schouders smalle c1cl;scliildcn, met weinig ont-
wikkelde schonderbuilen; ook zijn de dckschilden meer verward, altlians op de voorste
biniienlieH't minder duidelijk in rijen l)Csti])peld. Sexnecl verschil als bij su t n ral i s, de lijne

lijstvormige achterrand van het laatste sterniet is voor de midden^Iip gewoonlijk niet intgc-

rand. Lengte 1^—2* "nn. Gemeen op klaver, in vochtige grasvelden en uitgedroogde
slooten , vooral in den nazomer en herfst. De onvolkomen gevleugelde vorm komt meer voor
dan de gevleugelde (suturalis Dt'ts., luscicollis Stcpli.) 17. atrioillus L.

Ilalsschild zonder nietaalglans 25

25 Dekschildcn naar achteren geleidelijk versmald i), aan het uiteinde iets meer uitgetrokken, met
minder duidelijk ai'gcronden naadhock; over de geheele oppervlakte even sterk, meestal
cenigszins rimpelig, bestippeld. De voorhooltlsgrocven verwijderen zich weinig van de oogcn.
Kop, de tophelTt der sprieten, de onderzijde en de achtcrpooten jickzwart; cTe sprietwortcl,
het halsschild, de voor- en middelpooten en de achtertarsen roestrood. Soms is liet voor-
hoofd oF bijna de geheele kop roodbruin of roestrood; zelden het halsscliild meer roodbruin,
bij uitzondering pekzwart. Ook kunnen de schenen en tarsen der achtcrpooten roodachtig-
gcelbruin zijn. Dckschilden roodachtig-geelbruin , voor het uiteinde meestal iets lichter, daar
de samcngevouwen vleugels niet tot aan liet uiteinde reiken; de naad zwartachtig gezoomd.
De ab. c. 'nigrhius Weise is diep zwart, slechts de sprietwortcl roestrood; de dckschilden
pekzwart, naar buiten en naar het uiteinde geleidelijk in het roodachtige overgaande. Bij

onuitgekleurde exemplaren zijn behalve de kop, ook de onderzijde van het lichaam en de
achterdijen (behalve op de bovenzijde) min of meer roestrood; de dckschilden stroügeel,
op den naad weinig of niet donkerder gekleurd. Lichaam langwcrpig-ovaal; litt halsschild
nagenoeg dubbel zoo breed als lang, lijn en dicht, veelal rimpè'lig bestippeld ; de dckschilden
in de schouders duidelijk brccder dan het halsschild, met weinig ontwikkelde schouderbuil,
bij het 2 in het midden meer verbreed dan bij het <?; dicht en duidelijk, meer of minder
sterk-, hetzij verward of hier en daar, doch weinig duidelijk, in rijen bestippeld. De var.
alriceps Kutscli. Qmelanoceplmliis Leesb.) is kleiner, iets korter, meer ovaal; de dckschilden
doorgaans meer stroogeel, iets grover bestippeld, met meer uitpuilende schouderbuil en aan het
uiteinde iets breeder afgerond. Achtcrpooten krachtig ontwikkeld, vrij kort, de achter-
schenen iets gebogen. Bij het g is het eerste voortarsen-lid zeer sterk verbreed; het laatste

sterniet met eenc gladde, veelal verdiepte middellijn, de iniddenslip gegroefd en daarvóór
met eene meer of minder diepe uitranding in de verheven lijst van den achterrand. Lengte
li— 2* mm. Ecne der gemeenste soorten van het genus. Van Juli tot in den herfst op
vruchtbare grasvelden, op het einde van den winter en in het eerste voorjaar gemeen in

aanspoelsel en onder dorre bladen.

(atricapillus Dfts., atricillus Mrsh.) 18. melanocephalus de G.

nekschildcn naar het uiteinde meer of minder breed afgerond, met duidelijk afgeronden naad-
hoek, naar het uiteinde zwakker dan aan de basis bestippeld. De voorhoofdsgroeven ver-
wijderen zich naar voren aanmerkelijk van de oogen 26

26 Lichaam tamelijk breed eivormig, gewelfd 27

Lichaam meer gestrekt, matig gewelfd 28

27 Dckschilden lijn en zeer oppervlakkig, weinig duidelijk bestippeld; met kleine, weinig uit-

puilende schouderbuil. Halsschild uiterst fijn gechagrineerd en zwak bestippeld, zelden
duidelijk gecliagrincerd en bestippeld, cenigszins vctglanzig. Kop, halsschild en pooten zwart,
de voorsclienen soms roodachtig; de dekschildcn licht stroogeel, met een vrij scherp begrensden,
breeden, zwarten naadzoom, welke soms (iets lichter) zich om het uiteinde heeubuigt en als

een smalle randzoom tot aan den schouder doorloopt. Niet geheel hard geworden exemplaren
vcrtoonen een pekbruin (al of niet roodachtig gevlekt) of roodachtig halsschild en roest-
roode schenen en tarsen. Dit, in het vlakke land voorkomende, ras palndosus Wcisc is

doorgaans gevleugeld en heeft slankere sprieten. — Bij het in bergstrekcn voorkomend
ras 2) zijn de dekschildcn meer roodachtig-geelbruin, met een matig breeden, slecht begrensden,
pekzwarten naadzoom; overigens is het lichaam pekzwart, de wortel der lange, krachtige
sprieten, benevens de pooten licht roestrood, de bovenzijde der achterdijen aan het uiteinde
zwartachtig. Halsschild veelal met 2 of 3 onduidelijk begrensde roode vlekken voor het
schildje, of geheel roodbruin en soms nog met eene zwarte langsvlek aan de zijden. Soms
zijn de pooten, vooral de voordijen, eenigszins gebruind; zelden is de bovenzijde van het
lichaam geheel roodbruin of slechts de naad zwartachtig, waardoor deze kleur-abcrratics aan
de licht gekleurde exempbren van b r u n n c u s herinneren, bij welke echter het halsschild grooter
is en de dckschilden aan het uiteinde lang bewimperd zijn. Nog komen onuitgekleurde

1) Bij liel delnuiiliwreil <oii iiicii Iji.T kuiii.'U .i|i de II.. Cf»! ivldzaaiii ïüoikuiiii'iid- at.rir. van l. a 1 U. I a • met ifls rueslkleu-
rigen iiaadkaiil der dekbclitldeii, £ou uuk op L. [irateiisjs ab. e. /W.ifiLVis- en r u h i j;i ii ui us ah- e. liimiqiiUts.

-) Vulgens W'che hel type.
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exemplaren voor, bij welke de kop doiikcrliriiiii, het lialsschild gcclrood fsonvs met twee

tot vier donkere vlekken) en de dekscliilden stroogeel (ecnklcurig of met donker gezoonulen

naad) zijn; deze herinneren dan eenigszins aan pellucidns. Vleugels rudimentair, zelden

geheel ontwikkeld, in welk laatste geval echter de schouders der dekscliilden slechts weinig

breeder zijn en de huilen slechts weinig meer intpnilen; daardoor kan de aanwezigheid der

vleugels slechts aangetoond worden, door de dekscliilden o|) te ligten. — Bij het ^ is het

eerste voortarscn-lid verbreed en het laatste stemlet ingedrukt. Lengte \i~2i tnm. Het ras

paludosiis gemeen in vochtige weilanden en langs rivieroevers op Senecio paludosus;
ook op Angelica sylvestris en S cro ph iil aria v er n al is; in het voorjaar in aan-

spoelsel. Het bergras, in Jnli op Senecio nem oren sis voorkomende, zou wellicht in

Zuid-I.imhurg ktniuen worden aangetrollen.

(melanocephahis Kiesw., thoracicus Allard, Kutsch.) ly, suturellus Dtts.

i) Dekscliilden duidelijk bcstippcld, stroogeel, slechts met een roodbruinen naadzoom of

naadkaiit; vrij dicht, grof, doch niet diep hestippeld. Deze soort is in 't oog vallend door

de breede, korte, gewelfde dekscliilden en het kleine, smalle voorlijf; zij herinnert aan de

licht gekleurde exemplaren van luridus, welke echter langere , minder gewelfde dekscliilden

en een roestrooden, nimmer zwarten kop bezitten. Bij slecht uitgeklcurde exemplaren is de

kop roodbruin, de naadkant der dekscliilden roestrood of met de dekscliilden gelijk gekleurd,

de onderzijde meer of minder roestkleurig; ook is soms het halsscliild aan den voorrand of

op het uiitlden iets donkerder. Lichaam pekzwart, de eerste s of 5 sprietleedjes en de pooteu

roodgeelachtig, de achterdijeu zwartachtig, het lialsschild roodgeel of roestrood. Voorhoofd
uiterst lijn gechagrineerd. Sprieten, vooral hij het <?, merkelijk langer dan het halve licliaani.

Halsschild de helft breeder dan lang, dicht en fijn, meestal iets rimpelig bestippeld. Dek-
scliilden in de schouders veel breeder dan het halsschild, met groote, vrij sterk uitpuilende

schouderhuilen, daarachter met eenigszins parallele zijden; matig dicht, in den regel ver-

ward, tamelijk grof, doch niet diep-, achter het midden veel lijncr bestippeld; de tusschcn-

ruimteu iijn gechagrineerd. Gevleugeld. Bij den ougcvlengelden vorm aioiiticnta Kutsch.

verbrecden zich de dekscliilden uit eene smalle basis tot in of achter het midden, zonder
schouderbuilen. Bij het ^ is het laatste sterniet in liet midden afgeplat, of voor den achter-

rand ingedrukt; het 4c voortarseu-lid verbreed. Lengte li—2 mm. Op Ecliiuni vulgare.
De gevleugelde vorm komt meer in bergstreken dan in het vlakke land voor; zij werd in

Zuid-Limburg bij Honthem en Valkenberg, doch ook hij Breda gevangen; Juli, Sept. De
ongevleugelde vorm mnnlicula terzelfder plaatse .... (jiratensis All.) ao. curtus All. 2)

28 Acliterdijen grootendeels ol' alleen bovenop zwart. Dekschilden zeer lijn, doch nog duidelijk

bestippeld. Deze soort, welke op slanke exemplaren van suturellus met roodachtig hals-

schild gelijkt, is meer gestrekt en minder gewelfd, de dekscliilden met bijna parallele zijden

en dieper hestippeld. De kop en de onderzijde zwart, het halsschild roodachtig-geelbruin,

de sprietworiel en de pooten (behalve grootendeels de acliterdijen) roodgeel; de dekscliilden

stroogeel, een smalle, aan het uiteinde gewoonlijk afgekorte, naatlzoom zwart. Zelden zijn

de basis der voordijen en der aciitersclienen gebruind. ILilsscliild uiterst fijn bestippeld,

ongeveer 1 breeder dan lang, zeldzamer even breed als lang, in welk geval de sprieten en

achterpooten iets langer zijn; ook is soms het halsschild de helft breeder dan lang en over-

schrijden de sprieten slechts weinig de helft van het lichaam. Dekscliilden in de schouders

veel breeder dan het halsschild, met weinig uitpuilende schouderbuilen. Gevleugeld, Bij het

(? vertoont het laatste sterniet eene doorgaande, van achteren veelal verdiepte middengroef.
Lengte 2—25 mm. Op Sen ec io-soorten en luula britannica, ook in drassige weilanden.

Door liet geiieele land verbreid, doch vrij zeldzaam.

(atricapillus Redtb., picipes All., scnccionis Bris.) 21. piciceps Stejili.

Pooten geheel roodachtig-geelbruin. Dekschilden onduidelijk bestippeld. Deze onderscheidt zich

van de aanverwante soorten door de zeer oppervlakkige, nauwelijks zichtbare bcstippelingder

dekschilden; van de in dit opzicht overeenkomende pratensis, door de veel langere

sprieten. Het J is langwerpig eirond, het ,} niet nagenoeg parallele zijden, weinig gewelfd,

glanzig, bruingeel; de siirieten, veelal reeds van af het 5e of 6e lid, de kop en de onder-

zijde zwartbruin ; de dekschilden witgeel. Bij ontiitgekleurde exemplaren zijn de kop en de

onderzijde licht roodbruin, de sprieten veelal slechts naar het uiteinde iets donkerder, de

dekschilden witgeel, doorschijnend. Goed ontwikkelde exemplaren vertoonen hetzij eenkleurig

witgele dekschilden, of met een zwartaclitigen naadzoom, welke achter het midden smaller

wordt en ver voor het uiteinde eindigt; de onderzijde is dan veelal diep zwart (ah. c,

Poweri AU.). De voorhooldsbiiilen vrij groot, maar nnduidelijk. Sprieten iets korter dan

1) Bij hel determim't'reii zou men liiir :illiilil kuiiifii uj. L'Xeiii|.l;iicii \uii ru hi ^ i iiusus. I.ij Wflkt- i'uliter di' spri'-li-ii nm l.iiip

als hrl lithaain eii de dekseliildeii i;n»t tii'NU|i[jrld zijn.

-) l>e uil Nederland vermelde e),eiii|daiiii van L, lidiiij- All. Idekeii inij yiijuisl ^;ede(eriiiineeid Ie zijii . zi] btliuurin lot

r u li i g i II o s u s Foudr.
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l,ct lichaam. Ilalssdiild de liclft brccder dan, nf dubbel zoo breed als lang, nagenoeg glad.

Dckscbiklcn in de scbonders sterk uitstekend en brecder dan bet balsscbid, met weimg

nitiHiilende builen, van achteren tamelijk breed algerond, bij bet ï iets korter dan het

achterlijf, l'ooten geheel roodachtig-geclbruin ; de dikke aduerdijen, bovenop soms roestrood,

de laatste twee tarsleedjes veelafiets donkerder. Gevleugeld. Bij het <? is het eerste voor-

tarscn-lid verbreed; het laatste sterniet met eenc lijne middengrocf, welke zicb van achteren

in eene uitholling verbreedt. Lengte li-a* mm. In aauspoclsel en op 1 u ssilago far Ura.

Niet inlandsch 1). In RelgiLMiij Carnières en Ligny (^gracius l<.utscii.j

20 Sprieten buitengewoon lang, lijn en dun, bij het ? even lang als bij het ,? langer dan het

^
lichaam; de leedies van af het 4e ongeveer 6 maal zoo lang als breed ,

de laatste vijl uaa

het uiteinde onmerkbaar verbreed; geheel lichtgeel. Bovenzijde licht geelbruin, bij het leven

licht stroogeel, sterk glanzig, de dekschilden cenigszius do(,rscliijnend; slechts matig dicht,

lijn, zeer oppervlakkig cu hier en daar onduidelijk bestippeld, aan het nuemdc vrij lang

bewimpcrd. De bovenlip eu het kaaktaster-eindlid zwartachtig; de onderzijde van het lichaam

roestrood, bii uitzondering zwartachtig, of wel het geheele lichaam licht roodbruin. Voor-

hoofdsbuilen breed, doch onduidcliik. Halsschild breed, glad, lijii langsnmpelig, zeldzamer

lijn en duideliik bestippeld. Dekschilden nagenoeg zonder builen. Ongevlcugeldot met vleugel-

rudimenten. Het i is veel kleiner dan bet ?, met eenigszins parallelc zijden; het eerste

Vüortarsen-lid verbreed, het laatste sterniet met eene breede, vlakke middengroet, welke m

een groefje van de middenslip eindigt. Bij het ? zijn de dekschilden tot achter het midden

verbreed, veelal buikig gewelfd en aan het uiteinde zeer breed atgerond. De gevleugelde

vorm Cluctalor Weise), welke naar verhouding tot den «mgevleugelden zeer weinig wordt

aangetroffen, bevat vooral wijfjes met verkorte sprieten en meer hoekige dekschilden, dic

in de schouders sterk uitsteken en veel breeder zijn dan het halsschild. Lengte 1^.-25 mm.

Op vochtige grasvelden, langs slooten en rivieroevers, op S y m pli y t ti m o 1 1 ici nal e en

naar het schijnt ook op Eu pa tori nm can n a bin urn. Juli tot in den herfst. Gronsveldbij

Maastricht, Ang. In België bij Tamise "-"- aerug.no,us 1'oudr.

Sprieten langer of korter, meer of minder krachtig ontwikkeld; de laatste vijf Iccdjes duidelijk
^

verdikt, hoogstens viermaal zoo lang als breed -«^

30 Onderzijde, bij goed uitgekleurde exemplaren, geheel of grootendecls zwart of pekzwart

bij onnitgekleurde (immature) exemplaren alleen het metasternum zw.art, het achtcrlijt

daarentegen geheel of gedeeltelijk of alleen aan het uiteinde roodachtig (exoletus, bal-
^^

I otae en pra tcnsis) ^

Onderzijde, bij goed uitgekleurde exemplaren, roodachtig-pekbruin of roestrood 2) .... 33

',i Halsschild, van boven gezien, eenigszins vierkant, slechts weinig breeder dan lang. K.>p licht

roodbruin. Lengte 2J— 3 mm Sprieten naar het uiteinde zwartachtig. Dekschilden tamelijk

danzii', gelijkmatig d'icht eu lijn, verward bestippeld, met gechagrineerdc tusschenruimten ;

fn de schouders .aanmerkelijk breeder dan het halsschild en met sterk tntptnlende builen.

Gevleugeld. Bij ongevleugelde exemplaren (de vorm arctuliis VVeise) zijn de dekschUt^en

in de schouders smal, zonder buil, tot achter het midden geleidelijk iels verbreed, met het

lialsschild een volkomen langwerpig-ovaal vormend. Onderzijde en een veeg op de lugzijde

der achterdijen, nabij bet uiteinde, zwart. In habitus en kleur der bovenzijde gelijkt deze

soort op onnitgekleurde exemplaren van m e la n oce ph al n s. Langwerpig-ovaal, met weinig

afgeronde zijden; roodachtig-geelbruin , de dekschilden gewoonlijk meer licht stroogee en

ni?t doorschijnend. Kop en^gewoonlijk ook het schildje roodbruin. Halsschild oppervlakkig

eu zeer Min, of wel duidelijk en iets rimpelig bestippeld, vooral op de achterheltt. De dek-

schilden laten hoogstens het uiteinde van liet pygidium onbedekt. Bij onniigekleiirde exeni-

plarcn is alleen het metasternum zw.irt, het achterlijf min ot meer roodbruin. By het <J is

het laatste sterniet dicht bestippeld, met eene oppervlakkige langsgroef ot eene zwakke

langskiel; aan den achterrand, vóór de gegroefde middenslip, iets hoekig uitgesneden. Op

EcMiium vulgare en Cynoglossum officinale, ook zou zij op Convolvu us

sepium voorkomen. Vooral in bergstreken, gemeen op kalkgrond, o. a. in de omstreken

van Maastricht, |nli; ook bij B.aarn , Laag Soeren. De vorm arctiilus zeer zeldzaam, bij

Valkenberg (LimbO . Ctei""i'aii* Mrsh., pratensis Foudr., boppardiensis Bach) 23. exoletus L.

Halsschild kort, veel breeder dan lang. Kop roodbruin tot zwart. Lengte ii-2i mm. ... 32

,0 Eindspoor der, in het midden iets naar binnen gebogen, acliterschenen lang en krachtig ontwikkeld,

langer dan de grootste breedte der scheen voor het uiteinde. Halsschild en dekschilden licht-

stroogeel, zelden iets meer roestklenriu-geel; tusschen de bestippeling uiterst tijn gechagri-

1) Exniiplaieii uit Ne.k'ilaud, duur AUin-<t uiijuisl gedHti-iiiiiiifi-nl ,
Ijlfk.n iiiij mi , l i n e u > ruudr. I.' jij

21 Bii I. nclUiidus (ab... „hini nilris) . bij de zeldzame abe. fiimujnliia van I.. rubiBiiiuMis, al

ah.c. van 1.. buttiii.iu» i» de uiidcrzijde zvvarlbruiii of zwarlarhlig (vergelijk daarmede de soui-leii
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iitcrd, vctghinzig. Liclnam cllipiiscli; kop lichter ül' lionkcrdcr roodbruin, ilc tüiiliL-Ui der
sprieten en liet uiteinde der aclitcrdijen zwartaclitig. Onderzijde zwart, veelal niet ruod-
aclitig uiteinde, bij onuitgeklenrdc exemplaren roodaclitig-gcc'lbrinn of donker roodbruin.
Hoogst zelden is de kop van achteren, of wel gelieel pekzwart en de naadkant der dck-
scliilden iets rocstkleurig. Voorlio(]fd uiterst fijn korrelig gechagrinecrd , inct kleine, vlakke
bnilen. Sprieten langer dan liet lialve lichaam. Halsscliild dubbel zoo breed als lang; dicht
en lijn, meestal riin|iclig bestippcld. Dekscliilden tamelijk regelmatig, dicht en duidelijk sterker
dan liet halsscliild-, nabij den naad in iets verwarde of vrij regelmatige rijen bestippcld;
de schotiderbuil ontbreekt of is slechts weinig in 't oog vallend. De Middel-liuropeesche vorm
is doorgaans veel kleiner dan de Znid-Europecsche en heeft meestal rudimentaire vleugels;
de gevleugelde exemplaren zijn aan de zijden meer iiarallcl, op den rug vlakker en vei-
toonen sterker iiit|niilende schouders. Bij het $ is liet laatste sterniet in 't midden vlak of
verdiept, soms met cciic kleine langskie! voor de middenslip; deze is klein, half-cirkelvormig;
van voren door den opgcrichten , stom|>liockig uitgesneden aciiterrand van liet laatste sterniet

begrensd. Lengte lii— 2J mm. Op ISallota nigra en Marriibium vulgare, langs zon-
nige wegen, muren en lieggen. In juli en Aug. zijn de exemplaren nog onuitgekleurd, eerst

in het laatst van September en in October, alsmede in het voorjaar, komen goed uitgekleurden
voor. Niet inlandscli i). In Belgisch Limburg bij Otrange nabij de Nederlandsche grens.

(ballotae Mrsli.)

Eindspoor der achterschenen kort, korter dan de grootste breedte der scheen voor het uit-

einde. Sprieten kort, ook bij liet $ weinig over het midden der dekschilden reikende 2).
Lichaam langwerpig, matig gewelfd, weinig glanzig; de tophelft der sprieten, het voorhoofd,
het schildje en liet grootste gedeelte van de onderzijde pekzwart, de rest van liet lichaam
stroogeel; liet halsscliild, de acliterdijen en het voorste gedeelte van den kop meer rood-
achtig, de dekschilden zeer licht stroogeel; de voorhoofdsbuilen onduidelijk. Halsschild onge-
veer dubbel zoo breed als lang, zeer lijn en dicht bestippcld, veelal rimpelig, zeldzamer
nagenoeg glad, meestal met uiterst lijn gechagrinecrde tnsschenniiinicn. Dekschilden aan de basis
hoekig uitstekende en in de schouders breeder dan het halsschild, met iiit|niil2ndc schouderbuilen,
het pygidium gewoonlijk onbedekt latend; dicht en zeer fijn , meer of minder duidelijk, hetzij

verward of van voren in rijen, bestippcld; de tiissclienruimien uiterst lijn gecliagrineerd.
Vleugels volkomen ontwikkeld of rudimentair. De var. mediaigims All. Kutsch. (^i Rckhei
All.) is groüter en iets meer gewelfd dan het type, met krachtiger bestippelde dekschilden.
lÜj ab.c. scntillaris Rey zijn halsschild en dekschilden roodachtig-geelbruin, of het halsschild
roestrood. Bij pas uitgekomen exein|)laren is de kop roodbruin, het uiteinde van het achter-
lijf gewoonlijk roodgeel en de dekschilden zeer doorschijnend. Soms is de kop geheel zwart,
ol bovendien de naad der dekschilden vói'jraan, zelden over de geheelc lengte roestrood tot
zwartaclitig. Bij ab. c. collnris Steph. is het halsscliild donker gevlekt, of geheel pekbruin
tot zwart; bij ab. c. fiincrcus Rey (bij Rotterdam) bovendien met ecu naadzoom en de
achterrand der dekschilden donker. De achterdijen zijn bij licht gekleurde exemplaren in den
regel roodachtig-geelbruin, bij donkeren min of meer zwartathtig. Bij liet g is het eerste
lid der voor- en middeltarsen weinig verbreed; het laatste sterniet met eene breede, diepe
langsgroef, waar tegenaan een groefje op de afgeronde middenslip aansluit. Het 5 0])

het laatste sterniet met eeiic smalle, elliptische langsgroef, welke slechts zelden ontbreekt.
Lengte li—2i mm. Gemeen op klaver, Plantago lanceolata en media in grasvelden;
ook langs de zeekust op Plantago maritima; in het najaar tegen muren. De var. uiedi-
cagiuis verbreid, doch minder algemeen . . . (piisillus Gylh., Kutsch.). 24 pratensis Panz.

33 Metatarsiis kort, zou ook het daarop volgende tarslid, welke beiden naar het uiteinde merkelijk
verbreed zijn, en van ter zijde gezien, eene veel grootere dwarsdoorsnede vcrtooncn dan bij

de overige soorten. Dekschilden gewoonlijk met een mat waas bedekt, zelden glad en glanzig.
Deze soort herinnert aan verbasci, doch is iets kleiner, langwerpig-eirond, gewelfd, licht

okergeel, de onderzijde soms meer roestrood, het uiteinde der tasters en sprieten zwart-
aclitig. De voorhoofdsbuilen kort, ovaal, hoogst zelden duidelijk; de voorhoofdskiel meestal
breed en vlak. Halsschild breed, de helft breeder dan lang; uiterst fijn, onduidelijk bestip-
pcld, glanzig. Dekschilden in de schouders aanmerkelijk breeder dan hei halsschild, met
kleine, iiitpuilende schouderbuilen; zeer lijn en onduidelijk-, naar de basis, langs den naad,
duidelijker bestippcld; soms schijnt de bcstippeling donker door. Achterschenen naar ver-
houding kort. Vleugels volkomen ontwikkeld. Bij het ^ is het eerste voortarsen-lid verbreed

;

het laatste sterniet vertoont eene ovale, gladde groef, welke zich op de middenslip voortzet.
Lengte 22 -31 mm. In den nazoiner zeer gemeen op Senccio jacobaea, waar zij vooral
de wortclbladen doorvrcet (jacobaeae Waterli., laevis Dfts.) 25. 'tabidus F.

I) KM-iii|il.in-ii uil bissc «ürcii vcrk.-i'iil s^dtlrnui pi i-u lilrk,4i iiii| lul iii , lu li iM ii :l u t u h it' \iA\um

i) Bij Al- dcleniiiiiali.- tuu mk-u liin- uuk u|. z.kciv ..\uiu|.I^iitii laii g r .1 c i 1 1 ^ kuiui'U , duuli iLju lii| d,-j

kui-ler dan liet licliaaiii-
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Mcuuarsiis en het volgende tiirslid slank 34

34 Deliscliilden grof, onregelmatig bestippeld. Deze soort herinnert door de hcstippeling ecnigs-

zins aan liiridns, doch is gemakkelijk te onderscheiden door de lange, licht gekleurde

sprieten; ook gelijkt zij op aernginosns, doch zijn de dekschilden veel krachtiger be-

stippeld en de leedjes der sprieten iets korter. Langvverpig-cirond
,
glanzig, liclit hruingcel;

de kop, de onderzijde en de achterdijen donkerder, meer roodbriun. De voorhoofdsbuilen

kort-eivorniig, van aclucren niet of zeer lijn begrensd. Sprieten ongeveer zoo lang als het

lichaam, krachtiger ontwikkeld dan bij aernginosns, ecnklenrig of de laatste leedjes bij

donker gekleurde exemplaren iets gebruind. Halsschild de helft breeder dan lang, dicht en

vrij sterk rimpelig-, soms lijner en minder dicht bestippeld, met gladde tnsschennnmten.

Dekschilden zonder schonderbnilen , bij het <? tot aan het midden zwak-, bij het $ iets meer

verbreed; dicht en krachtig bestippeld, de stippels langs den naad in rijen; de tnsschen-

rnimten meestal iets oneffen. Vlengels rndinientair of ontbrekend. Bij den gevlengelden

vorm Qprofiigus Weise) steken de dekschilden aan de basis sterk nit en zijn in de schouders

aanmerkelijk breeder dan het halsschild, met dnidelijke schouderbuilen ; ook zijn hier de

sprieten inerkbaar korter. De ab. c. fi'.migattis Weise (bij Breda) herinnert eenigszins aan

atricillns; de kop is (lekbrtiin, V('iór de sprieten veelal zwart; het halsschild roodbrnin ,

aan de zijden pckzwart; de naad der dekschilden donker gezoomd en de gebeele onderzijde

zwartacht'ig. Soms is de bestippeling zoo lijn als bij pellucidiis-, of \vel zeer krachtig en

op het grootste gedeelte van den rng in rijen, zelfs vormen eenige rijen dnidelijke strepen.

Bij het ^ vertoont het laatste sterniet een diepen, eivormige», gladden indruk, welke op

den bodem gegroefd is. Lengte iJ— 2| min. Verbreid en niet zeldzaam, langs slooten, plassen

en in vochtige bosschen; op Convotvuins sepium, Solanum dnicamara enEupa-
torium cannabinum, van Juli tot in den herfst i).

(tlavicornis AUard) 26. rubiginosus Foudr. 2)

Dekschilden tijn, veelal interst lijn bestippeld 35

.55 Het laatste gedeelte der achterdijen diep zwart gekleurd. Deze soort herinnert aan tabidiis,

doch is kleiner, iets vlakker; licht roodgeelachtig, het halsschild lichtgeel, de dekschilden

geelwit; de tasters zwart. De laatste 6 sprietlcedjes en de laatste twee tarsleedjes meer of

minder zwartachtig. De voorhoofdsbuilen klein en onduidelijk. Halsschild breed, glanzig en

nagenoeg glad, of tijn gechagrineerd en uiterst tijn bestippeld. Dekschilden aan de basis

hoekig uitstekende, met uitpuilende schouderbuilen: dicht en uiterst tijn, verward bestippeld.

Bij onuitgeklcurdc exemplaren zijn de achterdijen aan het uiteinde slechts iets donkerder,

soms zells geheel roestrood. Bij goed nitgekleurde exemplaren zijn soms de basis van het

achterlijf op het midden, benevens de zijden van het metasternum pekzwart, terwijl de

zijden van het mesosternum lichtgeel blijven. Bij het g vertoont het laatste sterniet eeiie

ovale, naar achteren verbrcede en verdiepte langsgroef. Lengte 2—2j mm. Op wilgen. Over
liet algemeen zeldzaam. Juni tot October; Katwijk, Apeldoorn, Bergen-op-Zoom , Utrecht,

den Haag, Valkenberg, St. Pietei , Gronsveld (Limburg), vele exemplaren bij Maastricht.

27. ochroleucus Mrsh.

Achterdijen roestrood, zelden aan het uiteinde iets donkerder, doch nimmer in 't oog

vallend donkerder of zwart 36

36 Dekschilden te zamen iets afgeplat, in den regel aan de basis hoekig uitstekende, in de schou-

ders breeder dan het halsschild; met kleine, weinig uitpuilende schouderbuil. Deze soort is

gemakkelijk te herkennen aan de waskleurige, eenigszins doorschijnende, afgeplatte, gedeel-

telijk in niet dicht staande rijen bestippeldc dekschilden. Langwerpig-eirond, kop,

onderzijde en de achterdijen roestrood; de sprieten, pooteii en het halsschild roudachtig-

geelbruin. Bovenlip zwartachtig. De voorhoofdsbuilen onduidelijk. Sprieten korter dan het

lichaam. Halsschild breed, minstens de helft breeder dan lang, lijn-, veelal langsrimpelig

bestippeld. Dekschilden fijn-, doch slechts matig dicht-, vóór het midden in rijen-, naar

buiten en naar het uiteinde verward en zwakker bestippeld. De vleugels volkomen ontwikkeld

of rudimentair. Exemplaren met goed ontwikkelde vleugels wijken in voorkomen weinig van

de ongevleugelden af, daar bij deze soort de schouderbuilen altijd uitpuilen. Wat de kleur

betreft komen twee aberraties voor, bij de eene is de bovenzijde eenkleurig roodgeel tot

roestrood en vertoont aan het uiteinde der achterdijen soms een donkere veeg; de andere

(ab. c. 'iiigriveiitiis Weise) is hetzij alleen op de onderzijde, of ook aan de zijden van het

halsschild donkerbruin tot pekzwart; ook zijn de naad en de buitenrand der dekschilden

iets roodbruinachtig. Nog zijn soms de dekschilden hetzij steiker-, hetzij zwakker dan

gewoonlijk bestip]ield, veelal zelfs nagenoeg glad. Bij het <? vertoont het laatste sterniet

een gladden langsindruk, welke van achteren plotseling in een diep groefjc van de middenslip

I) In bergsln-kfii leetl de£t' >unrl op lifiliugen ell iii velilt-ii, u. a up M ed i.-a m y ^ativa. met ;t e lU j; i ii us ii s .-ii p e 1 1 uc i d us.

^2) Exemplaicii uil Nederland aU L. Ier rutïi tieus Foudr. leeilc meer iii liet Zuiden \aii Euiüpa \uinkumeiide suuiL) j;edelei-

mineerd, bleken mij rubigiuosus l-'uudr. te iijn.



5o6 J.XXII. Chrysomelidae. — 43. Longitarsus. — 44. Dibulia.

overgaat. Lengte 2—2j mm. Van al juli in stoppclveklcn; op Convolvnlns arvcnsis,
ook op Papaver, Tr 1 l'ol i 11 m , Mcdicago sativa en Mcnrlia ro t ii n d i lo lia. Zic-

rikzce, Gorknm, Arnlicm, Oronsvcld, St. Pietcr 2S. pellucidus Fnudr.

Dckseliilden gelijkmatig en dnidelijk gewclld; met afgeronde scliouders, welke sleelits bij den
zeld/aam voorkomenden, gevleiigelden vorm (*pc>J'cctiis VVeise) hoekig uitsteken eii van
cene meer of minder uitpuilende buil voorzien zijn. Eene der gemeenste soorten van liet

gemis, korter, sterker gewelfd en doorgaans veel lijner bestippeld dan pellucidus. Lielit

brninachtig-gecl; kop, onderzijde en de acluerdijen roestrood, deze laatsten soms op
de bovenzijde iets donkerder. Soms is de bovenzijde meer geelacluig-wit, ol' roodgeel of
wel beider okergecl, de acluerdijen soms boveno|) met eene lange zwarte vlek. Ook komen
exemplaren voor bij welke de onderzijde zwartbrnin en de naad der dekscliilden soms ge-

bruind is. Voorboofdsbuilcn onduidelijk. Sprieten bij het J even lang als-, bij het J iets

korter dan bet lichaam, bet uiteinde van bet cindlid zvvartacbtig. Halsscbild klein, de helft

breeder dan lang; interst lijn gecliagrinecrd en dof, oï glad en glanzig; zeer lijn-, veelal

iets dwarsrimpclig bestippeld. Dekschilden aan de schouders smal, in of achter bet midden
het breedst, aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond; veelal iets doorzichtig; zeer lijn,

veelal weinig duidelijk, of zeer duidelijk, lijn en diep bestippeld, zelden geheel glad. Veelal
vcnoonen zich op de dekschilden eenige donkere, doorschijnende langslijncn, waartussclien
witgele, ondoorzichtige tusschenruiinten. Bij sommige exemplaren is het halsscbild dicht
rimpelig-, sterker dan gewoonlijk bestippeld; of is de gebeele bovenzijde, vooral op de dek-
schilden , duidelijk, lijn gecbagrineerd en met een dof waas bedekt. Bij bet $ vertoont het
laatste sternict ccne lijne, gladde niiddengroef, welke van achteren in eene groote groef
van de niiddenslip overgaat. Lengte \i— 2^ mm. Zeer gemeen op verschillende planten, als:

S p e r g u 1 a a r v e n s i s , Artemisia c a ni p e s t r i s , E u p h o r b i a c y p a r i s s i a s e. a.

(laevis All.^ 2y. succineus Foudr. 1)

44. Dibolia Latreille.

Dit ,i;r//us !s Toora/ te herkennen aan de l>reeiic , naar het uiteinde 7'crbrcedc en
aldaar diep uitgcrandc cf driehoekig ingesyicden eindspoor der aehtersehenen {Fig 109 ///).
Liehaam eivortnit; of el/iptiseh , van hoven in eene vlucht gewelfd , zonder uitstekende

schouders , meestal gevleugeld. Kop ,t;eheel in het halsschild terugtrekbaar , met vertikaal

staand voorhoofd; de voorhoofdsbuilen ^roof. Oogcn aan de binnenzijde iets uitgebogen
,

fijn gefaccttcerd. Sprieten hoogstens half zoo lang als het lichaam , vooral de laatste

zes leedjes krachtiger ontwikkeld. Voorkaken met 5 tandjes. Halsschild veel breeder dan
lang , naar voren versmald. Dekschilden in meer of minder regelmatige rijen of meer
ver7vard bestippeld , met zwak aangeduide schouderbuil. Prostcrnum tot opneming van den
mond gewelfd. Gnorichtsholtcn der voorcoxae van achteren open. Achtcrdi/cn zeer

krachtig onttuikkeld , onder den binnenrand met eene groef tot het inleggen der schenen ;

de schenen kort , naar het uiteinde verbreed, op de rugzijde uitgehold, met scherpe
kanten, welke naar hei uiteinde met tandjes bezet zijn. Boven de eindspoor der scheen
is de mctatarsus {het eerste tarslid) in,i,^cplant , welke ongeveer half zoo lang is als de
scheen. Klauwen aan de basis fijn getand. Het kleinere , slankere i is bij vele soorten

op de dekschilden sterker , regelmatiger bestippeld en glanziger dan het ?. Ook is de
achterrand van het laatste stemlet aan weerszijden of ook nog in het midden uitgerand
en het eerste tarslid aan de voor- en middelpooten verbreed , minstens zoo breed als het

2,e lid, bij enkele soorten zelfs breeder en nagenoeg hartc'ormig.

De ontic'ikkeling van D. fcmoralis is door Hceger beschreven. J'olgcns JVeisc

zouden de beschrijvingen van de larven van enkele andere soorten twijfelachtig zijn.

Van de 15 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 5 in het aangrenzend
gebied voor.

I De binnenkant der aehtersehenen verheft zich geleidelijk naar liet uiteinde tot een matig scherpen
hoek. De metatarsus der nchterpooten in de basaalhclft zeer slank, dun en onbebaard,
de breedere tophelft niet dicht viltig behaarde zool. Eene der grootste soorten van het

genus, op de bovenzijde donkergrocnachtig bronskleurig, soms met zeer flauwe blauwachtige
tint, bij ah.ii.peregrina VVeise bruiiiachtig-bronzig; ook wel zwartachtig met metallischen

weerschijn; dicht en sterk bestippeld, tamelijk glanzig; de dekschilden hetzij verward be-

1} Efii (JHur .ilhiyil ;iU L. (;iildidulus 1'uudi- vcikcLld yrdftcniiiiionij L-Miijjiliiai uil Valkullbui'y 1m| Ltideii I^ succiiU'
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scippcld cii in de gladde tusschenruimteii mee enkele lijne stippcltjes; ol' wel (var. «Kr/cZ/a/cffl

Fiirsr.) zijn de stippcN in langsrijcn geplaatst, waartussclien men bij liet 5 zelfs enkele iets

verheven tusschcnruinitcn liemerkt. Vonrliout'd al oC niet dicht licstippeld, de voorhoolds-
kicl smal, dakvormig. Sprieten, behalve het donkere niteindc, henevens de pooten, up de

metallisch zwarte achtcrtiijen na, licht roestrood; veelal zijn de voordijen in het midden
gebruind, zeldzamer tot nabij liet uiteinde zwartachtig. Bij het ^ is het eerste voortarsen-lid

matig verbreed, weinig hreeder dan het 3e lid. Lengte 3—4 mm. In hergstreken, op ver-

schillende Sa I v ia-soorten. Niet inlandsch. De var. aiirichalcea bij Aken; hij Boppard op
Sal V ia p ra te n sis (femoralis Redt.)

De binnenkant der achtcrschenen vormt aan liet uiteinde een plotseling opstijgenden, scherpen

tand. De metatarsus der achterpooten van uit eene matig breede basis naar het uiteinde

weinig en geleidelijk verbreed; de viltig behaarde zool ontbreekt alleen dicht aan de basis. 1

2 Sprietgroel' lang, door eene lange, weinig gebogen, scherpkantige randlijst begrensd, welke van
den bovenrand der sprietgroel' uitgaat en in eene diepe, tegen den onderrand der oogen
zich bevindende sleuf afvalt 3

Sprietgroef kort, door een korten, bijna niet kantig opgerichten , gebogen rand begrensd . . 6

3 Lichaam opvallend smal, elliptisch. De voorhoords-stippen door eene rechte, verdiepte dvvarslijn

verbonden, waarop eene verdiepte langslijn, tnsschen de builen, loodrecht staat. Halsschild

lijn besti|ipeld, niet spitse voorhoeken. Dekscliildcn bij het 5 dicht en zeer lijn gechagrincerd.

Bovenzijde bruinachtig-bronskleurig, soms eenigszins koperkleurig of metallisch-groen; de eerste

4 of 5 sprictleedjes, de knieën, het uiteinde der schenen en de tarsen donkerrood; het

eerste sprietlid, veelal ook de volgende lecdjes, op de bovenzijde, gebruind. Voorhoofd zeer

fijn en onduidelijk bestippeld en rimpelig. Dekschilden hetzij even sterk als- of Hjner dan
het halsschild bestippeld; de stippels van ongelijke grootte, de grootere stippels in iets

onregelmatige langsrijcn geplaatst, de fijnere in de tusschenruimten. Prostcrnum vóór de coxae
langer en veel vlakker dan bij de overige soorten. Dekschilden bij het $ glanzig, uiterst

lijn, doch wijd uiteen, netsgewijze gerimpeld; bij het J uiterst dicht en lijn gecliagrineerd,

eenigszins mat, zijdeglaiizig. Lengte ai—ji mm. Op Ery n gi n m cam|iestre in hergstreken.

Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Boppard (eryngii Bach) (timida 111.)

Lichaam ovaal of eenigszins eivormig, aan de zijden meer afgerond. De voorhoofds-stippen niet

of slechts onduidelijk door eene gebogen, verdiepte, du^arslijii verbonden; de voorlioofds-

builen door een langsgroefje of eene fijne langslijn minder scherp gescheiden 4

4 De voorhoofds-stippen staan vlak tegen den oogrand aan. Tusschenruimten der stippelrijen op de
diep zwarte dekschilden uiterst dicht en lijn bestippeld, bovendien van een aantal stippels

voorzien , welke nauwelijks half zoo sterk zijn als die der rijen en ook eene zeer onregel-
matige rij vormen. Eenigszins eivormig, aan de zijden gelijkmatig afgerond en in het midden
het breedst (meestal bij de wijfjes), of dicht achter de schouders het breedst en van liicr

tot aan het laatste vierde gedeelte slechts zeer weinig versmald, met tamelijk parallele zijden

(meestal hij de mannetjes); diep zwart, glanzig, kop en halsschild soms met zeer gcringcn

geelkoperklenrigen weerschijn {' Foudrasü Rey). Sprieten en pooten roodachtig-geelbrnin,
zelden de laatste 3 of 4 sprietleedjes gebruind; de voor- en niiddeldijen , behalve de
trochanters en het uiteinde, alsmede de achterdijen geheel zwart; de achterschciien donker-
roodbruin of pekbruin. Bij pas uitgekomen exemplaren is het midden der voordijen slechts

iets gebruind. Voorhoofd verspreid en zeer lijn bestip|ield, de builen onduidelijk begrensd.
Halsschild kort, vrij dicht-, aan de zijden sterker dan in het midden bestippeld ; de tusschen-
r^iiniten der stippels bij bet <? glanzig, bij het $ met uiterst fijne, dicht staande stippeltjcs.

Dekschilden met 9 duidelijke, naar het uiteinde zwakkere of bijna geheel verdwijnende stip-

pclrijen , van welke de huitensten twee aan twee bijeenstaan. Bij het $ is het eerste voor-
larsen-lid nagenoeg zoo breed als het derde. Lengte af— 2* mm. Deze soort leeft op Be t o n ica
o f fici iial is, zij doorvreet de bladen geheel. Niet inïandscli. In België bij Silenrieux, in

de Rijnprov. bij Aken en in het .'\hrdal (Försteri Bach) i)

De voorhoofds-stippen staan niet vlak tegen den oogrand aan, doch zijn daarvan, minstens op
een afstand gelijk aan de doorsnede dezer stippen, verwijderd. ïnsschenruimten der brons-
kleurige dekschilden bestippeld en netsgewijze gerimpeld 5

5 Voorlioofdskiel breed, stomp. Penis op de onderzijde, aan weerszijden, met eene zeer
groote, diepe groef Langwerpig-eirond, meer of minder gewelld; donker bronskleurig,
veelal iets of wat groenachtig; de sprieten, behalve de gebruinde eindleedjes, het uiteinde

der voor- en middeldijen, de schenen en tarsen roodachtig-geelbrnin of loestrood; de

I) D. depicssiuscula Lctiiai kuuit Vülgfus ./. HV/sc in scIiltI üiiil»i;lil;uid vuur, ik viTiuued dal lulks mm- dgcll 0|i

Oostelijk Duilsclihiiid.
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nclucrsclicneii dnukcr roodbruin, zelden even licht gekleurd als de voorschenen; bij uil-

zondering de sprieten zeer donker gekleurd, het eerste lid min ol' meer zwartachti);. Voor-
hoofd tamelijk glad, ot' zeer lijn rimpelig bcstippeld; de slippen verder dan de lengte

van hare doorsnede van dcu land der oogcn verwijderd, al ol' niet door eene reclne ol'

gebogen dwarsliju verbonden, welke de builen in den regel onduidelijk begrenst. Hals-

schild glanzig, zeer lijn besti|)peld, in de tusschenruinncn met onduidelijke stinpcltjes; of
wel mat, zeer dicht bcstippeld, de stippels door langsrimpels verbonden, in de tusschen-
ruiinten niet talrijke stippeltjes, welke eveneens door lijne rimpels samenliangen ; ot' als

bij cynoglossi matig diclit en sterk, doch zeer diep bestippeUl, de tussclienruimten nage-
noeg glad; langs de zijden weinig afgerond, de bultige verhevenheid in de iets iritgetrokken

en toegespitste voorlioeken lang, driehoekig. Dekschilden uiterst dicht en lijn netsgcwijzc
gerimpeld , zijdeglanzig; met in rijen staande stip|)els, welke slechts weinig sterker zijn dan
de rimpels en daanloor onduidelijk uitkomen; ol' wel zijn zij glanzig, onduidelijk nctsge-

wijze gerimpeld, met duidelijk in 't oog vallende stippclrijen; ook kunnen zij in verdiepte
rijen bestippeld zijn, wier tusschenruimten iets gewelfd zijn liij bet ,} zijn de dekschilden
meer verspreid en zwakker gerimpeld dan bij het $, glanziger; het eerste voortarsen-lid
nagenoeg zoo breed als bet derde. Lengte 2.I— 3^ mm. Op warme, naar het zuiden gelegen
hellingen, op Stachys recta. Niet inlandsch i). In Duitscliland en Frankrijk.

(r u g u 1 o s a Redt.)

Voorhoofdskiel smal en scherp. Penis op de onderzijde, aan weerszijden, vlak of slechts een
weinig komvormig uitgehold. Deze soort gelijkt zeer op rugiilosa, zij is op de bovenzijde
altijd glanzig, grocnachtig-zwart, gewoonlijk met gcringen geelkoperkicurigen wecrscbijn.
Halsscbild aan de zijden duidelijk afgerond, slechts met eene zeer kleine, smalle, bultige

verhevenlieid in de stompe voorlioeken; vrij dicht, krachtig bestippeld, in de tusschenruimten
glad of lijn gechagrineerd. Dekschilden in vrij duidelijke rijen bestippeld, wier stippels

van voren slechts iets fijner zijn dan die van bet balsscbild, achter bet midden daarentegen
zwakker worden; de tusschenruimten zijn breed, wijd uiteen netsgewijze gerimpeld en met
stippeltjes bezet, welke iets kleiner zijn dan die der laiigsrijen. Bij bet c? is bet eerste

voortarsen-lid nagenoeg zoo breed als het 3e. Lengte 2^—3 mm. "Óp Cynoglossum
officinale, |uni en Juli. Assen, lleercnveen. Steenwijk, Amersfoort, Arnhem, ENpeet
en Winterswijl;; ook eenmaal bij den Haag in April. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld.

I. cynoglossi Koch.

6 liet eerste sprietlid, behalve het roestroode uiteinde, donker gekleurd, de volgende 3 leedjes

roestrood; of wel de sprieten pekzwart, bet 3e tot 4e lid slechts iets lichter gekleurd dan
de overige leedjes 2). De voorhoofdskiel van voren uitgerand. Dekschilden zwart, ko|) en
balsscbild bronskleurig; niet zelden de dekschilden ook met bronzigen weerschijn. Bovenzijde
tamelijk glanzig, krachtig en vrij dicht bestippeld. Pooteii donker gekleurd, de kniegcwrichteu
benevens de tarseii veelal roodachtig. Voorhoofd verspreid bcstippeld, niet onduidelijk be-

grensde builen. Halsscbild naar voren versmald en samengedrukt, met kleine, smalle bultii;c

verhevenheden in de voorlioeken. Dekschilden met dicht opeen staande, krachtige, grooten-
deels regelmatige stippclrijen; de stippels in de tiisschenriiiniten zijn nagenoeg even groot als

of slechts weinig kleiner dan die der langsrijeu. Bij het ,^ is het eerste voortarsen-lid grooter
en breeder dan bet 3e. Lengte 2;!— 2-} mm. In vochtige grasvelden en langs grazige rivier-

en beekoevers, vermoedelijk op Mentha aquatica en 0|i Lamiuin album. Den Haag,
Breda, Vcnlo en meermalen in de omstreken van Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken.

2. occultans K<^icli.

Het eerste sprietlid, evenals de rest der sprieten, de schenen en tarsen roodaclitig-geelbruin

;

de achterschcneu veelal iets gebruind; soms zijn de sprieten aan het uiteinde, benevens de
voorschenen gebruind. De voorhoofdskiel van voren recht afgesneden. De kleinste soort
van het genus, bronskleurig of metallisch groen, meer of minder glanzig. Voorhoofd lijn

bestippeld; de groote stippen door ccne rechte dwarsgrocf vereenigd, welke de builen

duidelijk begrenst. Halsscbild aan de zijden afgerond, met eene zeer kleine bultige verheven-
heid in de voorlioeken; vrij dicht, lijn en oppervlakkig bestippeld. Dekschilden in de
schouders zoo breed als het halsscbild, zonder builen; slechts iets sterker dan het halsscbild

bcstippeld, de stippels in de voorhelft gedeeltelijk in rijen ge|)laatst. Ook is soms bet lials-

scliild uiterst lijn bestippeld en glanzig, terwijl op de dekschilden de normale stippelrijen

uit de fijne, in rijen staande stippels der tusschenruimten, duidelijk uitkomen. Bij bet ^ is

bet eerste voortarsen-lid grooter en iets breeder dan het 3c. Lengte li— 2! mm. Óp zonnige
hellingen van heuvels. Niet inlandscli. lii Westfalen en in de Rijnprov. bij Crefeld.

(c r y p t o c e |i h a 1 a Koch)

I) Hel i( eeiiigsLiiis HïijMatliti(j uf d.'ïi' MjurI iti uijs lm'Iiii'iJ \(,.jrln.iiil S I :i , li j » ri-cla I.. liiiN I in Ni-.li-i'laiiJ \ uur.

^) Vuund til Ï^uid-Eurupa küiiiLMi uuk e\eiupt;iruii vuur, urlkrr .si^iii-h-ii liclil rur^lruud . ii;i;u' lirt uil'/iiidr' slectils iuLs duiiWerder
iijii, hel eerste lid aan de basis iels gebruind.
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45. Apteropeda Ghevrolat.

Lkhitam ecnii^szins half-ko.i;clrond of eivormig, ongevleugeld, meer of minder

metallisch gekleurd, sterlz glanzig, op de onderzijde verspreid behaard. Gogen grof

i^-cfacetteerd. De groote
,
gladde, hreede voorhoofdsbuilen zijn door eene middengroej

'\escheiden en van achteren door eene rechte groef begrensd. Bovenlip breed, van voren

'afgerond-afgeknot of Jlauiv uitgebogen. Sprieten krachtig ontwikkeld, de laatste leedjes

naar buiten iets verdikt. Halsschild kort , naar voren versmald. Deksclulden met regel-

matige stippellijnen of stippelrijen. Prosternum breed, van voren geivclfd ,
met eene

verbrecde kin-voortzetting , waarin de mond kan worden teruggetrokken ; de voortzetting,

lusschen de voorco.xae , aan den top afgeknot of uitgebogen , de voorste co.xaalholten van

achteren open. Metasternum kort, met eene breede voortzetting tusschen de middelco.xac,

welke tegen het proster7ium aanstoot en alsdan het mesosternum bedekt. Be buik cenigs-

sins dakvormig geiuelfd. Poolen krachtig ontwikkeld, de achterdijen sterk verdikt; de

'achterschenen met eene krachtige cindspoor ; de tarsen aan het uiteinde der schenen

ingeplant, het eerste lid zoo lang als de volgende leedjes te zamen ; klainven geivoon.

Bij het S is het eerste voortarsen-lid verbreed en de achterrand van het laatste stcrniet

in het midden afgeknot.

De soorten van dit genus zijn tamelijk traag; zij leven op planten
^
in vochtige

grasvelden, vooral in schaduwrijke bosschen der heidestreken. Zij zijn in Juli ontwikkeld.

Van de 4 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

De voorlioeUcn van het h;\lsscliild lireed en stomp, eenigszins afgerond en zeer weinig uit-

stekende. Bovenzijde zeer donlier metaliisch-groen of zwartbhnw, het lialsscliild soms iets

meer bronzig; de sprieten en pooten, belialve de achterdijen, roestrood. Lichaam eenigszins

lialf-ltogclrond, doch naar voren en naar achteren geleidelijk sierl; versmald en iets toegespitst.

De voorhoofdsbuilen door eene groef gescheiden, welke fijner of hoogstens zoo sterk is als

de dwarsgroef daarachter. Het vijfde sprietlid in 't oog vallend langer dan de aangrenzende

leedjes. Halsschild naar voren versmald en saniengedrukt, hetzij matig dicht en lijn bestippeld,

of wel dicht en krachtig bestippeld en alsdan minder glanzig; in de tusscheiirnimten meer

of minder duidelijk gechagrineerd. Dekschilden met meer of minder sterke, naar het uiteinde

verwarde stippelliinen of stip|iclrijen, de tussclienruinuen zeer lijn en verspreid bestippeld.

Achterschenen aan den buitenrand iu den regel krachtig getand. Bij het <? is de onderrand der

achterschenen in het midden hoekig gebogen'en in een tand uitgetrokken, daarachter bevindt

zich, tot aan het uiteinde, eene rij zeer kleine dubbeltandjes; het midden van het laatste steruiet

is vlak gedrukt, glanzig en met enkele stippeltjcs bezet. Lengte 2*—3| ram. Op beschaduwde,

vochtige grasvelden, vooral in bergstreken; ook op Medicago sativa. Een paar exem-

plaren^bij Nijmegen, [n de Rijnprov. bij Elberfeld. . (conglomerata UI.) i. globosa lUig. 1)

De voorhoeken van het halsschild spits uitgetrokken. Deze soort is dt)orgaans kleiner en slanker,

meer eivormig, naar voren en naar achteren minder versmald, altijd levendiger gekleurd dan

rlobosa. Fraai metallisch-groen, bij ab. c. aiirUhakea Weise eenigszins geel- of rood-

koperkleurig tot nietallisch-bruin, bij ab. c. coerulans Weise helder blauw of violet; de

sprieten en pooten roodaclitig-geelbruin tot roodbruin, het uiteinde der sprieten en de

voor- en middeldijen veelal gebruind, de achterdijen als de bovenzijde van het lichaam ge-

kleurd. De voorhoofdsbuilen door eene groef gescheiden, welke breeder en dieper is dan de

dwarsgroef daarachter. Het 5e sprietlid weinig of niet langer dan de aangrenzende leedjes.

Halsschild naar voren afgerond-versmald , verspreid en lijn of dicht en krachtig bestippeld,

in de tusschenruimten meestal gechagrineerd. Dekschilden met krachtige stippeldjen, de

tusschenruiuiten gewoonlijk duidelijker bestippeld dan bij globosa. Er komen ook exem-

plaren voor bij welke de stippelrijen op de dekschilden zeer lijn zijn en weinig tusschen

de bestippeling der tusschenruimten uitkomen, .\chtersclicncn aan den buitenrand lijn getand,

zelden nagenoeg glad. Bij het $ zijn de achterschenen in de tophelft iets verbreed en aan

den onderrand sterker gebogen dan bij het J. Lengte a^-bijna 3 mm. Op beschaduwde,

vochtige grasplekken in bosschen der heidestrckeii en in Ziiid-Limburg, ook op Medicago
sativa; zeer verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam. De larven mineeren, vol-

gens KaltenbacU, in de bladen van Plantago-, Digital is- en Te uc ri um-soorten. Mr.

A. B/aiils vond ze te Laag-Soeren, in de bladen van Arnica montana mineerend.

(graminis Ivoch, ciliata Oliv.) 2. orbiculatn Mrsli.

Il Bij Hamburg luu A. ïpl.iidiJa All. p'vaTip'n zijii. w.'lke
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46. Mniophila Slephens.

Lichaam eeni_i;sziiis ko^c/rond , ongcvleu,i;eld. Oo,i{Cii grof gefacetteerd , aan den

hinneiiraiid Jlauw uitgebogen De voorhoofdslijnen oppervlakkig aangeduid , soms uitge-

wisclit ; zij doorsnijden elkaar X-Tormig , of bestaan uit tivee aaneenstaande
,
gebogen

lijnen, zoodat de vlakke, weinig duidelijke voorhoofdsbuilen driehoekig zijn. De smalle

bovenlip is van voren diep uitgerand. Sprieten half zoo lang als hei lichaam , met drie

duidelijk verbreede eindleedjes. Halsschild achter de oogen en voor de schouders iets

iiiti^ebogen. Dekschilden vóór liet midden het breedst , 7iaar het uiteinde geleidelijk in

eene gemeenschappelijke , afgeronde spits versmald ; de naadkant van elk der dekschilden

eindigt in een scherp toegespitst tandje , hetwelk in eene diepe groef van het pygidium
kan ingelegd worden: fijn verward of in rijen bestippeld ; de epipleuren breed , in

het laatste derde gedeelte sterk verniald. Prostermim met eene voortzetting tusschen de

coxae, welke aan het uiteinde driehoekig uitgesneden is. Het metasternum 'oertoont eene

breede , afgeronde voortzetting tusschen de middelco.xae , welke het tnesosternum bedekt

en tegen het prosternum aanstoot. Op den metathora.v ontbreekt de naad , 'welke bij de

overige H alt ie iden de pleurac begrenst. Poolen kort, de achterdijen verdikt, de

achterschenen met zeer fijne eindspoor ; het \e lid der achtertarsen nauiaelijks zoo

lang als de beide volgetide leedjes te za?nen ; klauwen gewoon. Bij het $ is het eerste

voortarsen-lid iets breeder dan bij het %, hetpygidium meer afgerond-afgeknot en minder
versmald , ook is het laatste stemlet vóór den kantigen achterrand neergedrukt. Volgens

Weise zijn de beide seksen veel zekerder te onderscheiden door het inwendige van de

cloaca-achtige insiulping aan het uiteinde van het achterlijf te ottderzoeken , deze blijft

nl. na den dood bijna altijd geopend ; is deze opening ledig, of vertoont zij slechts de

t-n>ee lange gele slippe?! der legscheede , dan is het een 2; is deze daarentegen door den

grooten , breeden , va7i eene middengroef voorzienen
,
perkamentachtigcn liemicyclus opge-

vuld , welke den top van den penis bergt, dan is het een $.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze soorc lierinnert in liahitus cenigszins ;ian liet genus A 1 e x ia. Bovenzijde zwart, met lirons-

glans of metallisch groenen weerschijn; de sfirietcn en pnoten rüestrood. Halsschild uiterst

lijn gechagrinecrd en veelal bovendien uiterst lijn bestippeld. Dekschilden met meer nl minder
regelmatige stippclrijcn, welke naar het uiteinde vcidwijnen. Onuitgekleiirdc exemplaren zijn

op de bovenzijde roodacluig-pekbriiin, bijna zonder metallischcn weerschijn. De voorhoofds-

lijnen zijn gebogen. Bij var. 'H'rohle-wski'i Wankowicz zijn de deksciülden meer verward

bestippeld, de voorhoofdslijnen recht en doorsnijden elkaar X-vormig; soms bespenrt men
noch de voorhoofdslijnen noch de builen. Lengte 1— \\ min. In het mos van oude beuken
en ahorns, in bergstrckcn. Volgens Kaltenbacli mineert de larve in de bladen van Pla n ta go
lanceolata en media, Teiicrinm scorodonia en Digitalis jitirpurea; het ver-

poppen geschiedt in den grond, na 3 weken verschijnt de kever, licnmaal bij llonthem

(Limburg), Juli. Ook in Westfalcn en in de Rijnprov. bij Elberfeld . . i. muscorum Koch.

Argopus Fischer.

Lichaam nagenoeg half-kogelrond of breed-eirond
,
gevleugeld

,
glanzig roestrood.

Kop tot aan den achterrand der oogen in het halsschild teruggetrokken ; de flauw
gebogen voorhoofdslijnen doorsnijden elkaar iets boven de sprietbasis en begrenzen de

groote , eenigszins driehoekige voorhoofdsbuilen , de voorhoofdskiel is breed en gaat ge-

leidelijk in den clypeus over. De clypeus is van voren diep uitgerand of uitgehold , met

spitse, iets opgerichte , als hoorntjes uitstekende voorhoeken. Bovenlip aan den voorrand
dicht bewimperd , in het midden uitgebogen. Voorkaken aan het uiteinde zicart, c^-tandig.

Kaaktaslers vrij dik; het eindlid kort, kegelvormig. Sprieten lang, over de helft van

het lichaam reikende; het 4e lid ongeveer zoo lang als de aangrenzende leedjes. Hals-

schild tiveemaal zoo breed als lang , naar voroi sterk versmald en iets samengedrukt

,

de basis in het midden lobvormig tegen het schildje gericht. De epipleuren der dek-

schilden achter het tniddcn geleidelijk versmald. Prosternum vóór de vooreo.xae zeer smal,

als eene lijst ; daartusschen met eene meer of minder breede voortzetting , 'welke aan
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hei uiteinde recht of zeer famv uitgerand is. Pooten krachtig ontjcikkeld, de achter-

dijen slechts matig verdikt; alle dijen met eene groef tot opneming der schenen ; de schenen

aan de basis gekromd, bij de meeste soorten op de rugzijde tot het inleggen der tarsen

gegroefd; het uiteinde der achterschcnen met eene gewone eindspoor, waarboven de tarsen

ingeplant zijn; klamuen wijd nitcenstaande , aan de basis in een groot, gemeenschappelijk,

hoekig aanhangsel verbreed. Bij het i steekt de achterrand van het laatste stemlet, in

het midden, als eene afgeronde, verdiepte lob, te.^en het pygidium uit; de sprieten zijn

iets langer en het eerste tarslid van alle poolen is duidelijk verbreed, ongeveer zoo

breed als het T,e lid.

De ont-ii'ikkeling van A. Ahrensi i is door Hatninerschmidt en Hecger, de larve

door V. Frauenfeld beschreven.

Van de 5 'Europecsche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Licliaani eeiiigszins halt'-kogelvorniig, ruestroort ol" rooiigcclacluig, glanzig, llalsscliild cinic dek-

schilden vrij diclit en fijn licstippeld, de bestipiieling uit grootere en kleinere stippckjes

bestaande; de grootere stippels op de dekschilden min ol' meer tot weinig duidelijke rijen

gerangschikt, welke twee aan twee bijeen staan. Lengte 3J-4i n"ii- Volgens //f^ifc;- komen

de kevers in bet einde van April of in bet begin van Mei te voorschijn; zij knagen aan

de bnvenziiJe van de bladen van verschillende C 1 e ma t i s-soorten; volgens v. Prauenfeld

alleen op C. recta i> De larven verpoppen in den grond. De kever heelt weinig springver-

niogen. Niei inlandscli. In de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf.

(hcmispliaericus DIts.) (Ah ren si i Gcrm.)

47. Sphaeroderiua Steph.

Dit genus onderscheidt zich van Argopus door de slankere kaaklaslers, welker

eindlid lang, scherp toegespitst en nauwelijks korter is dan het voorlaatste lid; den -'an

voren niet uitgerande?i of nitgehohlcn clypeus en het kortere vierde sprietlid ,
hetwelk

even groot als het derde, doch veel korter dan het 5c //// is. Prosternum van achteren

boogsgewijze uitgerand.— De larve van S. testaceum is door Kaltenbach en Perris

beschreven; zij mineert in de bladen van verschillende Cirsium-, Cynara- en Car-

duu s soorten; het verpoppen geschiedt in den grond.

De 2 Europecsche soorten komen ook in Nederland voor.

Licliaam kort-eivormig, roestrood ,
glanzig. Halsschild de helft breeder dan lang, naar voren

tamelijk versmald en samengedrukt; met weinig afgeronde zijden, welke van boven bezien,

duidelijk ziclitbaar zijn; lijn, docli vooral naar de basis duidelijk bcstii)|ield; de voorhoeken

naar buiten gericht en tamelijk spits. Dekschilden aan de zijden zwak afgerond, lijn, minder

dicht en hier en daar in rijen bestijipeld. Bij sommige exemplaren is de bcstiiipeling van

balssdiild en dekscliilden uiterst lijn. Voorhoofdskiel ruitvormig, van acliteren door weinig

diepe of zeer zwakke lijnen van de builen afgescheiden. Bij liet i is liet eerste tarslid

groot, even lang als de volgende twee leedjes te zamen en zoo breed als bet 3e lid.

Lengte 3—4 mm. Op weilanden, brakke velden, langs wegen en in de duinen, gemeen op

Cirsium lanceolatum en oleraceum en op Card n ns-soorten.

(cardui Gylh.) i. testaceum F.

Lichaam half-kogelrond, aan de zijden meer afgerond, in den regel fijner bestippcid, veelal

iets donkerder roodachtig. Halsscli'ild tweemaal zoo breed als lang; naar voren sterk versmald

en samengedrukt, zoodat de meer afgeronde zijden, van boven bezien, niet zichtbaar zijn;

de voorhoeken kort en afgerond, Voorlioofdskiel naar onderen verbreed, driehoekig, van

achteren door diepe lijnen van de builen afgescheiden. Bij het <? is hei eerste tarslid korter

dan de volgende twee leedjes te zamen, doch nagenoeg zoo breed als het 3e. Overigens zeer

op testaceum gelijkend, doch doorgaans kleiner. Lengte 23—3^ "i"'- Öp distels, doch

zeldzamer dan testaceum; o. a. meermalen gevangen in Noord-Brabant en vooral in Zuid-

Limburg; ook bij Utrecht, Nijmegen en Velsen.

(tesraceuin Cylh. et auct.) 2. rubidum Graells 2)

\) Bij ons oK sierplant ^ekwei'kl.

d) Van deze süüil kiiiiieti in /nid-Emt<l'a t;i-üuti'rr. minder verknrtH, (lunkiTrijod-* ui ka^tanjeliruim- fM-mjilaren vi.ui-. \ ulj^ens

IVii-r is S, t.-.la.eum der auleur. -vnünieni aan i ii Ij i d n ni (;ia.-ll^, duili S. lesla.eu.n I'. >vnunipni aan ra ld n i (i)lli.
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V. Sub-Familie HISPINAE.

X. Tribus H I s 1' 1 N I.

48. Hispella Cliapuis (Fig. 110).

(H i 5 p a L. pars)

Kop vooruitstekend. Het eerste sprietlid dik, Iwvenop

plat gedrukt en in een landen, gebogen doorn uitgetrokken ;

de volgende vijf leedjes aan de zijden tot eene fijne lijst

samengedrukt en daardoor cenigszins ttceesnijdend ; de

l'ovenste lijst eindigt in een doorn , ivelke bij het 2e lid

vrij lang, bij de volgende leedjes geleidelijk korter wordt

;

de laatste 5 leedjes zijn weinig samengedrukt , dieIn

behaard i). De mond op de onderzijde , naar achteren

gericht (Jiyper-hypognaath). Voorkaken aan de binnenzijde

met vele spitse tandjes , van welke de eerste twee grootcr
dan de overigen zijn. Halsschild breeder dan lang. evenals

de deksehilden met lange stekels bezet. Achterlijf met 5 ,

nagenoeg even lange, vrij bewegelijke sterniten. Poolen
kort, doch vrij krachtig ontwikkeld ; schenen breed,

de buitenrand tandvormig verbreed; iarsleedjes breed,

de zool van het gelobde ^e lid is aan de basis kaal , op
elke lob bevindt zich eene ovale , dicht behaarde plek

;

klatiwlid aan het niteinde gewoon, met geheel vrije klamcen,
van welke de binnenste korter dan de buitenste is 2).

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Dof zwart, slechts de buik over bet midden glanzig; de dekseliilden iets oF wat blauwzwart.
VnorliooFd me: eene middengrnef, door eene dwarsgroef van liet acliterboot'd gescheiden.

Halsschild dicht en duidelijk gechagrineerd, met tien stekels. Deksehilden breeder dan het

lialsschild, met tamelijk parallele zijden, aan liet uiteinde te zanien afgerond, uiterst lijn

gechagrineerd en met weinig regelmatige rijen van zeer groote stippen; met vele opge-
richte stekels en langs den zij- en acliterraiul met dicht opeen staande, horizontale stekels,

welke naar het uiteinde iets korter worden. I.eiigte 2j— 3§ mm. 's Zomers, in de heide-

streken en in Zuid-Limburg, niet zeldzaam op ilroge plaatsen, tussclien gras, (/p brand-
netels en andere lage idantcii 1. atra [..

VI. .Sub-Familie CAS.SIDINAE.

XI. Tribus C A s s i D 1 N i.

I'is^ Uil Hls|).lla
Sn, 11,11 i;,n \ ..llnili,,,

49. Cassida L. 3)

Licliaam schildvormig , op de bovenzijde gewelfd, op de onderzijde vlak; rond-
achtig, eivormig of elliptisch. Kop klein, als het ware in een koker onder aan het

halsschild terugtrekbaar , van boven gezien , zelden zichtbaar. De laatste 5 spriet-

leedjes verbreed en dicht neerliggend behaard , op de onderzijde eenigszins afgeplat
en meestal lichter gekleurd dan op de bovenzijde; na den dood liggen de sprieten

langs de zijden van den prothora.x , soms in daarvoor bestemde groeven. De mond-
deelen grootendeels door het prosternum bedekt. Bovenlip aan den voorrand met eene

kleine drie- of vierhoekige uitranding. Voorkaken bij de Europeesche soorten d-tandig.

1) Bij liel /uid-Euiüiiep5cliP t^i^lius Hisji;! I.. zijii Je spriflt-M niijtenue^' < yüildervuriiii^ en atli- Itcdjcb .iiif^cdminid, ln'l kl;ni\\ liJ

aan wt'iTSZijden van liet uileinde iii een tand verbreed, \vaai'u|i de klauwen jii^e|ilanl slaan.

•1) De larve van de in Zuid-Eurupa vuurkuinende Hispa testarea I,. mineer! de IiladiMi van (lislus < a I v i t u 1 i il s- Onilrellt

de larve van Hispella alra si liijnt nieu liekeiid te /,ijii.

'.'•) De sijorleii van dil j^enus zijn onder den naam van ,^SthH<i]nu\Uit ii\]'-^\' liekeiiü.
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Kaaklasters i^-lcdi^q; , Uplaslers yledig. Hahschihi verlnred, bij de mannetjes jfCWOoiiHjk

hreeder dan hij de wijfjes , aan den Toorrand in den regel veel meer gebojfen dan aan

den achterrand ; de voorlioeken on/bre/ien s/eeds , docli zijn twee basaaliioelien voorhanden,

welke slee/lts bij -aieini,i^'e soorten (0. a. fastiiosa, iniirraea, seladon ia en denti-

eollis) den naam Tan aehterhoeben verdienen: in alle andere gevallen vindt men de

eigenlijke aeli/erlioeken , in overeenstemming met de overige Chrysomelidae, vóiir de

schouders der deksehilden , /;/ het achterste vereenigingspunt van het boven- en ondervlak

;

zij zijn hetzij volkomen afgerond, of door een tandje aangeduid , wat U'eise „basaal-

tandje" noemt; dit tandje is onder den voorkant der deksehilden verbolgen en wordt

eerst zichtbaar, wanneer het halsschild opwaarts gericht is, bij C. de nti colli s daar-

entegen blijft het eenigszins onbedekt : de plaats waar het basaaltandje gelegen is, is

bij alle soorten te vinden , doordat de basaalrand van halsschild en deksehilden tusschen

de beide tandjes zwarfachtig
,
gezoomd en op de deksehilden nog bovendien meer of minder

duidelijk gekarteld is. Deksehilden tegen het halsschild aansluitend en aan de basis

nagenoeg even breed, evenals het halsschild met vlakken randzoom, welke van de verivard-

of meer of minder in rijen bestippelde, gewelfde schijf, door cene duidelijke rij van

grove stippels wordt afgescheiden, welke de eigenlijke grens der deksehilden aangeeft,

daar zij volkomen op dezelfde plaats voorkomt, waar zich bij andere kevers de randlijn

bevindt. De stippels der bovenzijde zijn elk 'voorzien van een, veelal onduidelijk , doch bij

versche exemplaren [bij sterke vergrooting gezien) duidelijk herkenbaar , schubachtig

,

glinsterend , stoffijn haartje. Ten einde den prothorax met den romp stevig te verbinden,

dient niet alleen de ruitvormige voortzetting van. het prosternum , doch ook een tand-

vormig uitsteeksel aan weerszijden aan de basis van den prothorax , hetwelk overgrijpt

op den mesothorax , vlak naast de epimcren. De soorten vliegen langzaam en zeer

rustig.

De ontiiiikkeling heeft plaats op de voedingsplanl. De eieren worden in kleine

hoopjes aan de bladen gekleefd en met uit7(ierpsele/i bedekt, o/n niet te veel uit te

drogen ; om dezelfde reden bedekt zich ook de larve met eene dikke laag uitwerpselen

,

welke tiiet , als bij de Cr i oce r in en-larvcn ,
onmiddellijk op den rug ligt, doch door

eene lange, tweetandige vork gedragen wordt, jvelke gewoonlijk omgebogen op den

rug ligt, doch heen en weer bewogen en zelfs naar achteren gericht kan worden.

Deze vork bevindt zich aan deti ïaatsten achterlijfsring, welke door de larve zoo

ver opwaarts gericht kan worden , dat de beide vorktanden horizontaal naar voren

staan. De anus is zoodoende eveneens naar voren gericht; de mestballen 7i'orden nu

op naar voren gerichte doorntjes , aan de basis der tanden
,
geschoven , 'waar zij

vastgehouden en door de nieuw aangn<oerdc mestballen verder geschoven, tvorden , om
eindelijk, met de afgeworpen larven-huiden samengeklecfd , een uit 4 deelen samen-

gesteld, geit'oonlijk zwartachtig dak i<an veranderlijke gedaante te doen ontstaan, waar-
onder de larve , als onder een zonnescherm

,
geheel verborgen zit. De larve van C. m u r-

raea daarentegen maakt, volgens Weisc , niet zulk een dak, doch vormt uit de uit-

werpselen , aan weerszijden , ongeveer een b-tal lange , dunne
,
glanzig zwarte , stijve

draden , die tot de y vervelling langer dan , na de 36' en 4e vcrvelling even lang als of
korter dan het lichaam zijn en ten slotte een , uit 4 zeer losse bundels bestaanden , door

de oude larvcnhuiden verbonden grooteren bundel vormen, te vergelijken met de 'wortelvezels

eener plant. Deze draden komen overeen met de smalle, priemvorntige omwindselbladen aan

de bloemknoppen o.a. van fuula salicina i) , van daar dat men de larven zoo spoedig

niet bemerkt. — De larven zijn groen, tegen, het verpoppen bruin of zwartachtig

;

tamelijk vlak, langs de zijden met een krans van vele, horizontaal uitstaande doorn-

aehtige aanhangsels , 'welke elk wederom i>an talrijke doorntjes iworzien zijn. Ook de

pop, welke met het uiteinde i?i de aan het blad vastgekleefde larvenhuid bevestigd blijft

,

heeft een eigenaardigen vorm en is aan de zijden van het achterlijf van verschillend

gei'ormde , ingesneden lobben voorzien. Reeds na eene 'week, meestal in Juli , kruipen de

kevers uit. Eerst zijn deze 'week, eenkleurig vuilwit of bleekgeel ; na eenige dagen verharden

\) Iiiilla Mili.iij;. f., kuiiil iii.-t Hl N,',li.|l.iiul v.jni-, w.l I, li i i t, ;i ii ii i .•:. T. in c.iiiy/.;. 1). C. (Ciiiiy/.a MiuaiiMjsa I..).

33
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zij eti zijn cersl na versclieidenc weken goed iii/,i;ekkurd (mees/a/ groeti, ook wel rood- of
,i;;eelbniin) , ieis wat men het best kan uitmaken , lüanneer de lichte , tiueedeelige 7'lek

,

welke alle no,if niet 7iitgekleurde exemplaren op het halsschild, vóór het schildje, vertoonen,

iierdwenen is. De meeste soorten zijn eerst tegen den herfst of in het eerstvolgende

voorjaar volkomen hard geworden , in welk geval de bovenzijde , ten minste op enkele

plaatsen (bij de meeste soorten) , met een schitterend groenen, gondkleurigen, koperrooden

of zilverwitten metaal- of parelmoerglans bedekt is ; slechts bij enkele soorten ontbreekt

een dergelijke glans geheel. JVa den dood verkleurt het lichaam en verdwi/'nen de

fraaie tinten , alsook de bijkomende metaal- of parelmoerglans i ).

De larve en pop van C. m u r r a e a zijn door Lyonet , Kirby , Gravenhorst en

Dufour ; de larve en pop van sanguine sa door Cornelius ; de larve en pop van
rubiginosa door Goedart , Roesef Gravenhorst en Cornelius ; de larve en pop van
7>ibex door Kirby en Cortielius , de pop is door Kupertsberger ; de larve en pop van d e n-

t i c o 1 1 i s zijn door Cornelius ; de larve enpop van stigmatica door Rosenhauer ; de larve

en pop van asurea door Suffrian ; de metamorphose van vittata is door Lyonet ; de

larve en pop van nobilis zijn door Rupertsberger ; de Ieve7is7itijze van m argar itac ea
is door vofi Frauenfeld en Rupertsberger , de larve door Perris ; de larve en pop van
neb ulo sa zijn door Frisch , de Geer, Gravenhorst , Taschenberg en Rupertsberger, de

pop is nog door Suffrian ; de larve van s u bfe r r u gi tiea door Cornelius ; de larve van
flaveola door Gardincr ; de larve en pop van v i r i d i s zijn door Goedart, Blankaart,
U'estreiood , Gravenhorst, Cornelius en Rupertsberger beschreven.

Van de 48 Europeesche soorten komen 17 in Nederland en 4 /;/ het aangrenzend
gebied voor.

1 Derde sprietlid bijna zoo lang of even lang als liet 2e. De voorrand vin liet lialsscliild aan

weerszijden, naast liet oog, sterk benedenwaarts gebogen, een lioeU vormend. Sprieten in

diepe, naast de oogen voorhanden, groeven inlegbaar (Snb-gen. Hypocassida Weisc).
Eivormig, vuil roestrood; de onderzijde zwart, liet acluerlijlroestkleurig omzoomd. Halsscliild

iets smaller dan de dekschildcn, met volkomen afgeronde boeken, over bet midden gewelfd;

lijn en vrij dicht, gewoonlijk hier en daar rimpelig, bestippeld. Dekscliilden aan de basis nit-

gerand, met krachtige schouderbnil en nitstekendc schouderliocken ; achter het schildje opgericht;

ecnigszins verward, docli hier en daar in rijen, dicht bestippeld; elk inet vier, meer of minder
duidelijke, langsribben, van welke de beide binnenste het meest opgericht zijn ; de vlakke raiul-

zooin nabij het uiteinde smal en van eenige diepe, veelal donker gekleurde groetjes voorzien.

De voor- en middelcoxae staan zeer ver van elkaar verwijderd. Pas uitgekomen exemplaren
zijn bruingeel; de borst en het midden van het aciiterlijf zwartachtig, op de dekscliilden

met vele brnine stippeltjes langs de ribben. Bij meer bijgekleurde exemplaren is de boven-
zijde roestrood, op de dekscliilden veelal donker gespikkeld; bij levende exemplaren zelfs met
gcringen goudglans bedekt, welke op het balsschild, het schildje en de brecde iiisschenrniniten

der dekscliilden een koperkleiirigen weerschijn vertoont. De dijen zijn in de basaalhelft soms
zwart. Bij ab. c. *sohrhia VVeise zijn de dekscliilden, behalve de vlakke randzoom, zwart-

briiin, met donkere bestippeling. Lengte 4I— 5* mm. In zandige streken, op Co n vo I v 11 1 u s

arvensis; verbreid en niet zeldzaam in dninstrekeii , vooral in het laatst van Mei.

(ferruginea F.) i. subferruginea Schrank.

Derde sprietlid in 't oog vallend langer dan het 2e (bij C. azurea slechts weinig langer dan

bet 2e). De voorrand van het balsschild aan weerszijden, naast het oog, geleidelijk en zeer

flauw benedenwaarts gebogen 2

1 Tarsklauwcn aan de basis van een tandvorinig aanhangsel voorzien (Sub-gen. O don t io n ycha
VVeise) 3

Tarsklauwen gewoon, ongetand 5

3 De zijrand van bet balsschild verdikt, door een grof bestippelden, diepen indruk opwaarts
gebogen en van het lijn bcstipiielde, kussenvorniig gewelfde midden gescheiden. Basaalrand

der dekschilden, vóór de scliouderbuil, diep ultgerand en grof gekarteld. Naast de oogen met
eene duidelijke sprietgroef. Klaiiwtand klein en spits. Clypeus niet driehoekig en niet door
duidelijke groeven begrensd. Lichaam elliptisch, van voren en van achteren breed afgerond,

langs de zijden nagenoeg parallel. Zwart, de bovenzijde donker steenrood, glanzig, zwart
gevlekt; balsschild met eene kleine vlek aan den voorrand, eene grootere hartvormige
vóór het schildje en eene langsvlek aan den zijrand achter het midden; op de dekscliilden

De uui'spruiikehjke inelaalkleureii lili|\fM lan{;<'ii tijd ln.'liuudcn , waniiepr men de kevers in S|iiiitii^ lirwauil ; yl'<

verMecken, volgens ÏVVise, eersl na vli- janiij wanneer zij in goede snuil gedood zijn



LXXII. Chrvsomelidae. — 49. Cassida. S^S

met ccnijjc nnndvleUkcii, welke tot een onrcgelmatigcn of' nagenoeg panillelen na;idl«nd ver-

eenigd zijn, ccne stip v<'>iiraan op den sehoiider, ecne vlek iii den indni!; vóór de sclmiidcrlnid

en nog drie andere vlekken, welke meer oF minder sanienlinngcn en zich ook kunnen uitbreiden.

I?ij all. c. iiiirriiui Weise is de bovenzijde zw.irt, eene tweclobbige vlek aan den voorrand en

ook wel eene langsstreep aan weerszijden van bet balsschild, benevens de vlakke randzoom

der deUscliilden rood; veelal blijven van de roode grondklcur der deUscbilden over een

sebonder- en een middeiivlekje. Bij ab. c. dclkatula Weise zijn de zwarte vlekken klem en

«edeeltelijk uitgewiselit, zoodat ten slotte op het lialsscliild twee vlekjes naast de hoeken en

op de deksehilden de twee selioudervlekjes en een smalle, onregelmatige naadzoom over-

blijven. Sprietwortel en klauwen roodachtig. Halsschild half-cirkclrond , met spitse aclner-

lioeken. Ilij pas uitgekomen exemplaren is de grondklcur der bovenzijde geelgroen (Pile-

mostoma Desbr.). Lengte 4e -5è mm. Op vochtige weiden, langs poelen en veenplassen.

Niet iulandsch. In Noord-Duiischland bii overstroomingen in het voorjaar, veelal m massa.

(vittata F.) Ct'^istnosa Schall.)

De zijrand van het halsschild niet verdikt, hoogstens door een hreeden , ondiepen indruk een

wei'ni" opgclieven. De basaalraiid der deksehilden gelijkmatig gebogen of V(Hir de schouder-

buil ifauw uitgerand en onduidelijk of niet gekarteld. Sprietgroef onduidelijk. Clypens drie-

hoekig, door duidelijke groeven begrensd +

Lichaam naar achteren geleidelijk, doch weinig versmald. Deksehilden overal gelijkmatig, dicht

bestippeld, slechts een paar stippelrijen aangeduid; het scherp aangeduide, afgeplatte, naar

voren afbellende, driehoekige veld aan de basis gaat in eene vlucht in het vlak van het

halsschild over; aan de basis flauw uitgerand en in de schoiiderhoeken iets uitstekend. Uoven-

zijde grasgroen, uiterst dicht en lijn gechagrineerd, weinig glanzig; de onderzijde zwart, de

pooten en een zoom van het achterlijf groenachtig- (na den dood bruinachtig-) geel. Hals-

schild smaller dan de deksehilden, met volkomen afgeronde hoeken, op een in de breedte

liigend ovaal gelijkend; de vlakke randzoom veel duidelijker bestippeld dan de schijt. Clypeus

door lijnc groeven begrensd. Klauwtand groot, stomp. Veelal zijn de episternen van den

mesothorax, geheel of gedeeltelijk, of nog een zoom aan de buitenzijde der voorcoxae,

zeldzamer ook de episternen van den metathorax licht gekleurd. Goed uitgekleurde exem-

plaren vertooneii bij het leven eene zilveiwitte streep op den basaalkaiu der deksehilden.

De grootste van alle groene soorten. Lengte 7i—9 mm. Op vochtige plaatsen , op verschil-

lende Labiacen, als: Mentha aquatica en rotiiii difo Ha, Lycopus europaeus,

Salvia pratensis, Galeopsis tetrahit en Stachys silvatica; ook op Compo-
siten, als: Cirsium arvense en oleraceum. Verbreid en niet zeldzaam. Te Sneek in

een stadstuin op de gekweekte Monarda purpurea (Labiaten) in aantal.
_ _ _

(equestris F.) 2. vindis L.

Lichaam van achteren breed afgerond, kort-ovaal, eenigszins rondachtig. Deksehilden zoiuler

duidelijk driehoekig veld aan de basis. Gcelachtig-grocn (na den dood meestal bruinachtig-

geel), tamelijk glanzig; kop en borst zwart. Halsschild eenigszins halvemaanvormig, met

stompe achterhoeken, welke bij het i vrij scherp aangeduid, bij bet ? meer afgerond zijn,

duidelijk gechagrineerd en verspreid bestippeld; de schijf gewelfd, de vlakke randzoom

weinig neergedrukt, met een doorschijnend netwerk. Deksehilden met steil afhelleiulen, vlakken

randzoom; aan de basis matig uitgera'nd, de schouderhocken eenigszins uitstekend en bij het

ï aldaar iets breeder dan het halsschild; gelijkmatig, meer of minder dicht en diep, bestip-

peld, slechts enkele stippelrijen aangeduid. Clypens door brcede, diepe groeven begrensd.

Klauwtand klein. Bij goed oiitwikkelde exemplaren is bij het leven de bovenzijde, behalve

de vlakke randzoom, zilverglanzig, met blauw- of grocnachtigcn weerschijn. Bij ab. c. *«;^r!-

veiitris v. Heyd. is het achterlijf zwart, met licht gekleurden randzoom (in Westtalcn); de ab.c.

"pectiliosa Weise is eenigszins zwartachtig. Lengte 4'— Sj m'"- Niet zeldzaam; langs wegen,

velden en op droge grasvelden in bosschen. Zij zou op Silene-soorten leven, ook op

lage eiken en hazelaars 3- hemisphaerica Herbst.

; Klauwlid klein, smal, iets korter dan de lobben van het 3e tarslid, welker wimperkrans door

de kleine, weinig divergecrcude, klauwen niet overschreden wordt. Clypens driehoekig,

door diepe, breede groeven begrensd; met eene, van voren afgekorte, middengroef (Sub-gen.

Mionycha Weise) (marga ri ta cea en azurea) (ï

Klauwlid zoo lang als of langer dan de lobben van het 3e tarslid. Klauwen groot, divergeerend,

den wimperkrans van het 3e lid oversclunjdend. Clypens niet driehoekig, gewoonlijk door

meer of minder duidelijke lijnen begrensd, welke aan den binnenrand der oogen nagenoeg

evenwijdig loopen en zich, al of niet, dicht bij de sprieten vcreenigen ;
zonder midden-

groef; bij nobilis met kleinen, driehoekigen clypens, welke door diepe, rechte groeven

begrensd 'wordt, welke zich reeds op eenigen afstand van den sprietwortel tot eene op den

schedel verloopende middengroef vereenigen; bij vittata is de clypeus groot, door lijne ol

matig sterke, rechte lijnen begrensd, welke zich eerst tusschen de sprieten verecnigen of

daarvóór nitgewischt zijn 7
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Aclucrlijf groen, 11a den dood geel. Lichaam van aclitercn liooger gewelfd en naar hel

uiteinde steiler afvallend dan naar voren. De kleinste soort van liet genus, hreed-eivormig

of meer rondachtig, liclitgrocn (na den dood geelachtig), meer of minder glanzig. Kop en

borst zwart; de poocen groen of hruingeelachtig; soins is ook de horst meer of minder
groen- of geelachtig gekleurd, bij ah. c. mclanocepliala SiiH'r. (bij den Haag) is de geheele

onderzijde groen- of geelachtig en alleen de kop zwart. Bij de zeldzame ah. c. 'iiigrcscftis

VVeise zijn de naadkant en de vlakke randzoom der dekscliilden of ook van het halsschild

zwartachtig. Halsschild met stompe achterhoeken; verspreid en fijn hestippeld, op den vlakken
randzoom sterker dan op het midden. Dekscliilden aan de basis uitgerand, met naar voren
gerichte schouders, met regelmatige stippelrijen; de tusschenruimten glad, de binnensten

breeder dan de stippelrijen. Bij het leven vertoont de bovenzijde, bij goed iiitgekleurde

exemplaren, een levendig groenen en goudklenrig-koperroodeu nietaalglanzigen weerschijn.

Lengte 3^—4^ mm. Niet zeldzaam op zonnige plaatsen en droge, onbebouwde terreinen;

vooral op Centaurea nigra, jacea en scahiosa; ook op lage eiken, berken, Sa po-
naria officinalis en Thymus serpylluni 4. margaritacea Schall. l)

De geheele onderzijde niet den kop, behalve een smalle, licht gekleurde zoom van het achterlijf,

zwart. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan het breede, rondachtige, gewelfde licliaam

en de glanzige, van regelmatige, gedeeltelijk verdiepte stippelrijen voorziene dekschilden.

Het 3e lid der geheel gele sprieten is veelal kort, weinig langer dan het voorafgaande.

Lichaam, van ter zijde gezien, in eene, nagenoeg gelijkmatige bocht gewelfd, bruingeel. Hals-

schild met volkomen afgeronde hoeken, verspreid en lijn-, gewoonlijk onduidelijk hestippeld;

de vlakke randzoom uitgehold, aan den rand iets opgehogen. Dekschilden aan de basis uit-

gerand, met iets naar voren gerichte schouderhoeken; zoo breed als, of breeder dan hei

halsschild; de tweede stippelrij vóór het midden naar binnen gebogen, waardoor de derde

tusschcnruimte verbreed is; de stippels zijn eenigszins vuil bloedrood, of bevinden zich

hier en daar nog enkele aldus gekleurde vlekken, welke zich tot groote, onduidelijk begrensde

vegen kunnen uitbreiden, of wel is de rug geheel vuil bloedrood gekleurd; de vlakke

randzoom is licht gekleurd en doorschijnend. Pooten bruingeel; veelal de dijen nabij de

trochanters donkerder, ook wel in de hasaalhelft, of daarover zwart (ab. c. oniiita Creutz.).

Bij het leven glinstert het halsschild bij volkomen uitgekleurde exemplaren hetzij blauw-
aclitig-zilverwit, of levendig inetallisch-groen, of wel goudkleurig met roodkoperkleurigen
weerscliijn ; de dekschilden zijn wijnrood, met hianwachtigen parelmoerglans. Pas uitgekomen
exemplaren zijn op de bovenzijde bruingeel. Lengte 5—6 mm. In bergstreken op Silene
inflata. In Middel-Duitschland en in Noord-Frankrijk, op kalkheuvels.

(lucida Sullr.) (azurea F.)

7 De breede randzoom der dekschilden meer of

minder vlak uitgebreid, waardoor de welving
der dekschilden zich niet gelijkmatig tot aan

den zijrand voortzet. Het sternum ongeveer
op het zelfde niveau gelegen van den rand

der dekschilden; de dekschilden aan de basis

veelal gekarteld (Sub-gen. Ca ssi da i.sp.). 8

De breede randzoom der dekschilden steil

al'valicnd, daardoor de dekschilden hoog
gewelfd. Het sternum laag, dieper gelegen

dan de zijrand der dekschilden (Snb-gen.

Cassidula Weise). De dekschilden aan de

basis niet gekarteld (nobilis en vittata). 20

Het basaaltandje van het halsschild is duidelijk,

vormt de achterhoeken zelf en is vóór de

schouderhoeken der dekschilden gelegen. De
basaalrand der dekschilden over de geheele

breedte duidelijk gekarteld (ni urraea (Fig.

iiil), seladonia en denticollis). . y

Het basaaltandjc van het halsschiM is aanmerkelijk kleiner dan bij de ouder 9 volgende soorten,
liet ligt meer naar binnen gericht en van de achterhoeken verwijderd, ofwel ontbreekt het

geheel. De basaalrand der dekschilden slechts gedeeltelijk, soms bijna niet of niet gekarteld
(Fig. imH) 2) ...'....: r.

;i I„ (IiIb

aiulj,-).

VulRpns Westli„ll kuirll C. s ll Ihh- l i e ll la l :i Siillr.

spi tMid id u lü Sutl'r.) in de Al|ifii \iiiirkuit;i>n

Wunni^pr iti Iifl vcrvolfï Jtespvoken woidl uvi'i :i( Ijlcrl

samenstouliMi van den uwpv ui rniiidi-i' iiilt;fliu[;fii i<l'

jjedeeltt'

..•kvii

•.l,ll,,,i

au li.'l IjaUs.'liHJ,

L;t-n a< lilfi'i'jiid ni

l'C'leekiMil

1 d,- L.,,'li

nilks d.a

van d.'M

mirt (syiionieiii aan

fk ^fvui'iiij duuj' iifl

l'l'alid uil lifl lirci-dsle



LXXII. Chrysomeliüae. — 49. Cassida. 517

9 Ponten geheel zwart (^bij pas uitgeUoincii exemplaren soms de schenen min oF meer rooilaclitig).

Langwerpig-ovaal, hij het $ langs de zijden matig-, hij liet $ weinig afgerond ol' nagenoeg
parallel, zwart; de hovenzijde steenrood, vetglanzig, de del;schilden zwart, eenigszins

spikkelig, gevle!;t. lialsschild half-cirkelvormig, de vlakke randzoom iets verdiept en aan den
rand opgehogeii; dicht en uiterst lijn gechagrincerd en verspreid en weinig duidelijk bestip-

peld. Schildje zwanachiig. Dckschilden met regelmatige stippelrijcn; de tusschcnruimten lijn

rimpelig, breed, vlak, zelden gewelfd. De vlekjes op de dckschilden kunnen geheel ont-

breken (ab. c. *vnmaculata Desbr.), of zich uitbreiden, ineenvlocien en de dekschilden tot

aan de 9e stippelrij zoodanig overtrekken, dat hoogstens cenige kleine vlekken rood blijven

(ab. c. 'dorsalis VVeise). Het ae tot 6e sprietlid roodachtig. Pas uitgekomen exemplaren zijn

op de bovenzijde lichtgroen, na den dood vuil geel i) {niaculata L.); allengs worden zij

bruinachtig-groen (na den dood bruingeel) en eindelijk steenrood (na den dood bruinrood)
(Pse u d ocassid a Desbr.). Lengte 6Ó -8J mm. Op Innla- en M e n th a-soortcn ; ook op
Pulicaria dy senterica en Seuecio aquatica; vooral langs beken. Zij zou ook op
Verba scum tliapsus en distelsoorten zijn waargenomen. Verbreid door het gcheeleland;
zeer gemeen op de kalkgronden in de omstreken van Maastricht, ook enkele malen langs

de stranden aangespoeld 5. murraea L. 2)

Pooten groen, na den dood geel 10

10 Dekschilden weinig gewelfd, meer of minder dicht, verward, doch niet grof hestippeld; slechts

de tiende stippelrij regelmatig en enkele tiisschenruimten als gladde langslijnen aangeduid;
aan weerszijden van de basis, nabij den schouder, diep uitgerand en grof gekarteld ; de
schouderhocken iets uitstekende en volkomen afgerond. Halsschild vóór de basis, in eene
breede ronding, verbreed; dicht hestippeld, op den vlakken randzoom sterker dan op de

schijf, deze veelal met een indruk voor liet schildje. Bovenzijde groen (na den dood
gewoonlijk geelbruinachtig); de kop en de onderzijde zwart, de mesothorax en het achterlijf

licht gezoomd of ten minste met eene lichte vlek aan de zijden der afzonderlijke sternitcn.

Bij goed uitgekleurdc exemplaren zijn de dekschilden aan de basis licht bloedrood, smal,
doch niet scherp, gezoomd, veelal hier en daar onderbroken of in vlekjes opgelost. Bij

ab. c. jilaginis Perris is de onderzijde, behalve de kop, geheel licht grocnachtig of eenigszins

roestrood, hoogstens met enkele zwartachtige vlekjes op het sternum. Lengte 5 mm. In

zandstreken op Fi lago-soorten , o. a. op F. arvensis. Niet inlandsch. Volgens U'cise

vermoedelijk in geheel Duitschland (rotundicollis Bris.) (seladon ia Gylh.)

Dekschilden tamelijk gewelfd, met krachtige stippelrijen en duidelijke tusschcnruimten, van
welke vooral de tweede en vierde;;;) breed en iets gewelfd zijn; de basaalrand regelmatig

gekarteld, aan weerszijden flauw uitgerand. Lichaam eivormig, matig gewelfd, groen, tamelijk

dof; een meer of minder onderbroken basaalzoom der dckschilden, welke zich soms om
het schildje uitbreidt, bloedrood; de onderzijde zwart; de sprietwortel, de pooten en de
zijden van het achterlijf groenachtig (na den dood geel). Halsschild hetzij gelijkmatig-, hetzij

slechts op de schijf gewelfd en de vlakke randzoom alsdan neergedrukt, deze grover da\i de
schijf hestippeld en veelal rimpelig. Dekschilden aan de zijden iets uitgerand, met breed
afgeronde en zeer weinig uitstekende schouderhoeken. Bij onuitgekleurde exemplaren zijn de
dekschilden geheel groen (na den dood geelbruin); bij goed uitgekleurden vertoont zich bij

het leven, op de bovenzijde, behalve op den vlakken randzoom, een mat metaalgroene, eenigs-

zins doorschemerende, hier en daar met koperglanzige stipjes vermengde weerschijn; ook
zijn de iets verdikte, gladde acbterrand van het halsschild, het breede gedeelte van de
tweede tusschenruimte en soms ook de schouderbuil levendig ineiaalgroen of goudkleurig.

Bij ab. c. fiiscicoUis Weise zijn de dekschilden levendig groen , het halsschild roestrood.

Beide seksen zijn door den bouw van het halsschild onderscheiden; bij het ,} is het hals-

schild breed, eenigszins half-cirkelvormig, voor de basis plotseling rechtlijnig verbreed,
zoodat de zijden aldaar een duidelijken , stompen , doch afgeronden hoek vormen ; bij het j
is het halsschild iets smaller en vormen de zijden een veel kleineren hoek, welke nauwelijks
voorbij de schouderhoeken uitsteekt en dicht daarvóór ligt; hierdoor verkrijgt het halsschild

nagenoeg den vorm, welke zij in de volgende serie (onder ii) heeft, daar men de hoeken
van den zijrand allicht voor de achterhoeken zou honden. Lengte 5—6 mm. Op grazige

randen van wegen, velden en bosschen, op Achillea millefolium en Tanacetum
vnlgare. Utrecht, Valkenberg (Limburg). In Westfalcn, in de Rijnprov. en in Oldenbnrg;
in België bij Fleurus, Strée, St. Gilles en Botassart 6. denticollis SuflV.

1) Ik vpnilufd iliil ioüwei vaii deu fil-ucilL'li üU van den bleeiirijodpli kl.-urvuriil yoi'd üiilwikkeldt; exemplaren voyrkuuieil en
niet alle gi-üenen als uiiuilyekieurden Ie hescliouwen iijii. Wextliolf aclil hel niel onwaarschijnlijk dat in druge zomers
vooral ruode, in nalle zomers meer .groene exemplaren voorkomen. M. i. is zulks wel mogelijk . daar ik gedurende eene
regenperiode te Valkenherg (Limburg) zijnde, onnoemelijk veel groene, doeh slechts enkele vuil-roodhruine exemplaren
aantrol'. Hel zeilde nam ik ouk waar in hel 'Salzkamiuergul (Isehl). waar, zooals bekend is, de zomers veelal zeer regen-
achtig zijn.

'2) Ik betwijlel hel voorkomen van C, liueola Creulz. bij Hamburg.

3) De strook langs den naad is niel als tusschenruimte medegerekend.
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11 DcUschilden tot op den vlakken mndzoom met regelmatige, meer of minder verdiepte, stippel-

rijen. Kop geel of brningeel, bij liooge uitzondering donker gekleurd (sommige exemplaren
van nebulosa en de ab. c. pallida van flaveola). Lichaam op de bovenzijde rocstrood

of geelbniinacbtig, de dekscliildcn meer of minder zwart bespikkeld of wolkachtig gevlekt,

zelden geheel (behalve de vlakke randzoonO of gedeeltelijk zwartacluig (nebulosa en

flavcola~l 12

Dekschilden eenigszins verward bestippeld of over eene grootere of kleinere oppervlakte met
enkele of vele onregelmatige, of tamelijk regelmatige .stippelrijen. Ko|i zwart. Lichaam op de

bovenzijde grocnachtig (na den dood meestal lichter of donkerder geelachtig), in den regel

met eene roodachtige scutellairvlek, welke zich bij nitzondering langs den naad of over de

basis van het halsschild uitbreidt 13

12 Middelcoxae ver van elkaar verwijderd. Basaalrand der dekschilden zwart, duidelijk gekarteld; de

kantige zijrand-lijst in het midden verdikt. Omgekeerd-eirond, matig gewelfd, licht roestrood

of geelhruinachtig, weinig glanzig; de dekschilden, alsmede de vlakke randzooni achter het

midden, onregelmatig zwart bespikkeld. Onderzijde zwart; de kop, de pooten en eer. rand-

zoom van het halsschild bnnnachtig-geel, de dijen meer of minder gebrinnd. Halsschild iets

smaller dan de dekschilden, met volkomen afgeronde hoeken (Fig. 11 1 II); dicht, rimpelig

bestippeld. Dekschilden met afgeronde, sterk voonntstekende schouderhueken; de vlakke rand-

zooni tamelijk smal; het gewelfde gedeelte met regelmatige, groote stippelrijen, wier stippels

breed en door lijne dwarslijsten gescheiden zijn; tusschenruiniten zeer smal, kielvormig

verbeven, de tweede breeder en liuoger dan de overigen; de driehoekige, vlakke omgeving
van het schildje is van achteren door eene dwarslijst begrensd, welke de eerste twee stippel-

rijen onderbreekt. Pas uitgekomen exemplaren zijn zeer bleek, op het halsschild witachtig-,

op de dekschilden meer grocnacbtig-geel; de dekschilden zwart gespikkeld {jnaculata F.,

t'igrhm de t'.); meer en meer vertoont zich een zweem van rood, hetwelk bij goed intge-

kleurdc exemplaren in een licht roestrood overgaat en bij het leven een geringen parelmoer-
glans vertoont. Pooten bij het 5 roodgeel, met eene zwartacbtige streep op de bovenzijde
der dijen; bij het <? in den regel veel donkerder, de dijen nagenoeg tot aan het uiteinde,

veelal ook de bovenzijde der schenen zwart; zelden komen mannetjes voor met geheel gele

pooten, veel meer wijfjes. Rij uitzondering is het voorhoofd donker gekleurd, zelfs zwart;
bij ab. c. *nigfu llerbst is de bovenzijde zwartbruin of diep zwart, slechts de vlakke rand-
zoom roodachtig doorschemerend. Lengte 5J—7 mm. Gemeen op Ch e n op od iace e e n

(C he n o pod i urn, Reta en A triplex); soms schadelijk aan den beetwortel. Wijlen de Heer

J. Kinker bericht over een zwerm van tieze soort, met rtibiginosa, in Sept. 1872 ineen
der wijken van Amsterdam (aflinis F.) 7. nebulosa L.

Middelcoxae dicht aaneensiaande. liasaalrand der dekschilden als de rest gekleurd, nimmer
zwart; niet of slechts onduidelijk gekarteld, de zijrand-lijst overal even dik. Matig breed,
met bijna niet afgeronde zijden, van voren en van achteren breed afgerond, weinig gewelfd

;

licht geelachtig-bruin, de verdikte laatste sprietleedjes, de borst en het achterlijf (behalve
een geelachtige randzoom) zwart. De kop geelachtig, bij ab. c. •/)«///</« Payk. het voorhoofd
zwart. De voorboofdslijnen zwak aangeduid, veelal uitgewischt. Halsschild als bij nebulosa
gevormd, de gewelfde schijf lijn gechagrineerd en bijna niet bestippeld; de vlakke randzoom
met grove, ondiepe stippen en met een doorschijnend netwerk. De schiuiderhoeken der dek-
schilden weinig vooruitstekend, de vlakke randzoom tamelijk smal ; de schijf inet regelmatige,

giove stippelrijen; de tusschenruimten niet scherp begrensd en niet overal even breed ; ook is

de bestippeling veranderlijk, meestal zijn de stippels der langsrijen grof, diep en iets in de
breedte getrokken, terwijl de tusschenruimten smal, gedeeltelijk gewelld of ribvormig zijn;

zeldzamer zijn de stippels lijn en rond, de tusschenruimten breeder en nagenoeg vlak. Gerinmen
tijd na het uitkomen blijven de dieren van deze soort witachtig, op de dekschilden soms
hier en daar onduidelijk bruin bespikkeld, de onderzijde grootendeels donkerbruin; daarop
wordt de bovenzijde geehichtig-grauw en ten slotte geelachtig bruin of vuilbruin. Bij het
leven vertoonen het halsschild een zwakken-, de dekschilden een Icvendig-gouden weerschijn.

De var. litlnynlis Weise is okergeel, de borst en het achterlijf in het midden zwartacluig,
zeldzamer diej) zwart, in welk geval het achterlijf bieed geel gezoomd en de sprietknots

donker is. De ab. c. ferriigineii F. is vuil lichtbruin, de schijf der deksihilden met onduide-
lijke, min of meer ineenvloeiende, donkere vlekken; of wel grootendeels donkerbruin, met
vele kleine, onregelmatige, lichte vlekken, die echter weinig in 't oog vallen; veelal met
eene donkere dwarsvlek vóór den achterrand van bet halsschild. Rij ab. c. *dorsalis Desbroch.
(_atrtttci Gerb.) de dekschilden in het voorste « gedeelte of wel het gebeelc lichaam pekzwart
of zwart, alleen de vlakke randzoom roodachtig doorschijnend. Lengte 45— 5.5 nnn. Niet zeld-

zaam op Alsineeën, vooral op S teilaria bolostea en graminea, ook op S p e r-

g u 1 a a r V e n s i s. De var. VüturaVis Weise in de zeeduincn, op H o n k e u y a (i e p 1 o i d e s; soms
in aantal op de stranden aangespoeld (obsoleta III.) 8. flaveola Thunb.

1,3 Dekschilden aan weerszijden over de strepen langs den naad, tot aan de eerste langsrib, met
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een bruinen zoom, veelmeer tot aan het uiteinde bruin gevlelit, bovendien veelal nog met
eeiie bruine stip in het midden; ook is eene, al of niet gevlekte, donkerbruine, driclioekigc

scutellairvlek voorhanden; overigens na den dood vuil geelgroen, geel- ot" geelbruinacluig,

bij het leven fraai blauwachtig-groen of helder bladgroen, of wel het halsschild en soms ook
de dekscliilden met uiterst geriugcn goudachtig-koperrooden weerschijn; de onderzijde zwart,

de wortellielft der sprieten, het uiteinde der dijen, de schenen en tarsen lichtgroen (naden
doiid bruingeel). Lichaam eivormig, matig gewelfd, naar achteren meer gewelfd dan naar

voren. Halsschild dicht, meer of minder grof, lijn rimpelig bestippeld; de achterhoeken

stomp, matig scherp aangeduid, bij uitzondering tamelijk breed afgerond, üekschildcn bij het

^ iets smaller dan, bij het S zoo breed als het halsschild ; aan de basis flauw uitgerand en meer
of minder duidelijk gekarteld, de vlakke randzoom tamelijk breed; de gewelfde schijf met stip-

pelrijen, welke voor een groot deel verward dooreen loopen; de eerste twee rijen zijn grover

en dieper dan de overigen, de daarop volgende tusschenruiinte is kielvormig gewelfd. Zeer

zelden ontbreekt de donkere naadteekening achter de scutellairvlek. Bij var. 'pannonka
Suffr. zijn de pooten geheel geel, ofwel de dijen alleen tegen de trochanters zwart; bij de

zeer zeldzame ab. c. *tliscoidea Weise is het halsschild, de vlakke randzoom der dekscliilden,

benevens de scutellair-indruk en een , niet door liclite plekken onderbroken, naadzoom, welke

tot aan de 3e stippelrij reikt, licht roestrood; de schijf der dekschilden overigens belder

groen. Ook zijn exemplaren bekend bij welke de bovenzijde, behalve de donkerbruine

teekening op de dekschilden, geheel roestrood is. Lengte 52— 7» mm. Verbreid, doch niet

gemeen; op Cirsium arvense en palustre, soms ook op Tanacetum vulgarc en

Achillea millefolium. He vut. pannonica leeft in zandstreken op Centaurea pani-
culata (liriophora Kirby) 9. vibex L.

Dekschilden langs den naad, aciiter het midden, als de rest der dekschilden gekleurd, soms met

zeer fijnen, geel- ol roodachtigen naadkant 14

14 Voorhoofd smal, tusschen de oogen duidelijk langer dan breed, als een naar de inplanting

der sprieten iets versmalden rechthoek, daardoor eenigszins lang-frapeziumvormig. Lichaam
weinig gewelfd, de bovenzijde groen (n^ t)*^" dood geel of geelbruin). Dekschilden zonder

scherp aangeduide langsribben. De dijen grootendeels zwart (rubiginosa) of lichtgroen

(na den dood bruingeel) (thoracica) 15

Voorhoofd breed, tusschen de oogen als een, naar de inplanting der sprieten, iets versmald

vierkant, daardoor eenigszins kort-tra]>eziumvormig. Lichaam meer of minder gewelfd. De
dijen bij de meeste soorten geel, soms over het midden der dijen een donkeren ring

(exemplaren van rufovirens); of wel de dijen aan de basis, of de basaalhelft pekbruin of

zwart (sanguinosa ab. c. langiiida Corn.) 16

15 Halsschild eenkleurig. Lichaam breed-eivormig, van achteren breed afgerond; op de bovenzijde

groen, na den dood geelgroen of vuilgeel, eenig'izins dol ; op de onderzijde zwart; de sprieten,

liet uiteinde der dijen, de schenen, tarsen en een smalle zoom aan de zijden van het achterlijf

licht gekleurd. De laatste sprietlcedjcs op de bovenzijde donkerbruin, [halsschild kort, eenigs-

zins halve-maanvormig, dicht en veelal rimpelig bestippeld, met spitse achterhoeken. Dek-
schilden weinig of niet breeder dan het halsschild, aan de weinig gebogen basis zwak en

onduidelijk gekarteld, met weinig uitstekende schouders, de vlakke randzoom breed en geleidelijk

afvallend; dicht bestippeld, een paar tusschenruimten iets opgeheven, doch nagenoeg vlak,

zeldzamer iets meer gewelfd. Deze soort is vooral nog te herkennen aan de kleurteekening aan

den voortand der dekschilden; tusschen de beide schouders is een roestroode, zelden kersroode

zoom voorhanden, welke aan de basis eenige donkere stippen vertoont, zich achter het schildje

langs den naad eenigszins verlengt en in eene pekbruine of zwartachtige vlek eindigt; deze

vlek is aan het achtereinde van den basaal-driehoek gelegen , steeds donkerder gekleurd dan

het overige gedeelte en veelal reeds bij pas uitgekomen exemplaren zichtbaar. De zeer zeld-

zame var. 'fuiiginnsa Weise (,!iigra SufTr.) is geheel zwart, slechts de vlakke randzoom rood-

bruin doorschemerend, de schenen en tarsen soms roodachtig. Zelden komen meer langwerpig-

uvale exemplaren voor, met van den schouder tot aan het midden parallele en daarachter

geleidelijk versmalde en iets uitgetrokken dekscliilden, met smalleren vlakken randzoom. Lengte
6—75 mm. Gemeen o|) Ca rd u u s n u tan s, O n o pordon, Ci r si u m-, So 11 chus-, en L a p pa-

soorten; ook op Tanacetum. (viridis F., vibex Gemm. & v. Harold) 10. rubiginosa Müll.

Halsschild met een breeden , donker bloedroodcn (na den dood roodbruinen) dwarsband aan

de basis. Deze soort is naverwant aan rubiginosa en heeft den habitus van de korte,

breed-eivormige exemplaren; in vorm en kleur van het halsschild en van de basaalvlek op

de dekschilden wijkt zij intusschcn zeer af. Dekschilden achter het schildje meer gewelfd

dan bij rubiginosa; de vlakke randzoom, vooral nabij het uiteinde breeder dan bij de aanver-

wante soorten. Halsschild kort en zeer breed, met sterker afgeronden achterrand en stom))-

afgeronde , meer naar voren geplaatste achterhoeken ; licht roestrood, doorschijnend; de breede

bloedroode dwarsband aan de basis niet doorschijnend. Dekschilden aan de basis onduidelijk

gekarteld en in een wijden boog uitgerand; groen, tamelijk mat; dicht, verward bestippeld.
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slechts lic ccrsic twee cii enkele der btiiteii.ste rijen nabij den seliouder ontwikkeld, de
tweede tussciienriiimte vi'iür liet midden iets gewelfd; aan den voorrand met ccne gruote,
gemeenschappelijke, eenigszins driehoekige, bloedroode (na den dood gewoonlijk donker
roodbruine) scutellairvick, welke grooter is dan bij riibiginosa en zich tot opde schou-
derbiiil uitbreidt. Onderzijde zwart; de sprieten en pooten geheel lichtgroen (na den dood
bruingeel), zoo ook een zoom langs de zijden van het achterlijf. Bij pas uitgekomen exem-
plaren is het halsschild van voren, op het doorzichtige gedeelte, geelgroen, op het ondoor-
zichtige donkerbnnn. I.engre 5J—7 mm. Op Lappa-soorten. Niet inl. In de Rijnprov.

(? fcrriiginea Gocze, Gcmin. & v. Harold, Seidl.) (thoracica Panz.)

iij De basis der dekschilden diep uitgebogen; de schouderhoeken lang en smal uitgetrokken, met
afgeronden top, ver voorbij het schildje uitstekende. Eivormig, gewelfd, groen, weinig
glanzig; de onderzijde zwart; de sprieten grooteiideels, de pooten en een tamelijk breede
zoom van het achterlijf licht geelachtig. Halsschild naar verhouding klein, met ver voorbij
het schildje liggende, breede, afgerond-stoinpe achterhoeken. Dekschilden bij het ? tot aan
het midden merkbaar verbreed (bij het ^ met meer parallele zijden), daarachter geleidelijk
afgcrond-versniald , de basis lijn maar duidelijk gekarteld; de gewelfde schijf vrij dicht en 'in

eenigszins onregelmatige rijen bestippeld; de tamelijk rechte ttisschenruimten gewelfd, de
derde vóór, de vijfde achter het midden verbreed en sterk ribvormig opgeheven; aan de
b.-isis elk met twee kleine, bloedroode vlekken, de eene breed-rondachtig of uit twee
stippen bestaande, in eene groef vóór de sterk uitpuilende schouderbuil, de tweede lang-
werpig naast het schildje; bij ontiitgekleurde exemplaren ontbreken de roode vlekken, lïij

het leven zijn de schijf van het halsschild nabij de basis, alsook de verhevenheden aan de
basis der dekschilden parelmoerglanzig. Lengte 54— rt mm. Op Achillea m il Ie fol i u m en
Tanacetuni vulgarc. Den Haag, Utrecht, Zutphcn, Ikeda, Maastricht; ook in West-
l'alen en in België bij Flcurus. Ik vermoed met Desbrachers dat deze soort slechts een vorm
van sanguinolenta is

1 1. stigmatica Suft'r.

De basis der dekschilden tlaiiw uitgebogen, soms bijna recht; de schouderhoeken breed en
stomp, niet ver voorbij het schildje uitstekende . 17

17 Dekschilden grof, verward bestippeld, slechts op enkele plaatsen in korte rijen geschikt,
zoodat soins een gedeelte van de 2e en 4e insschenruiinte zichtbaar wordt. Deze soort heeft
den habitus van seladon ia, doch is veel minder vlak en veel sterker bestippeld. Lichaam
eenigszins elliptisch, lichtgroen, de kop en de (Uiderzijde, behalve een randzoom van het
achterlijf, zwart; de pooten bruingeel, in het midden der dijen veelal een donkere ring.
Halsschild nagenoeg als bij het $ van denticollis half-cirkc-lvormig, met stompe, zwak
afgeronde, dicht vóór de schouderhoeken liggende achterhoeken. Dekschilden aan weerszijden
van de basis in eene wijde bocht uitgerand en lijn gekarteld; de schouderhoeken zeer weinig
uitgetrokken, met stompen of afgeronden top- De kleur der dekschilden komt met die van
sanguinolenta overeen; eene eenigszins liclit-bloedroode vlek aan de basis, tnsschen de
schouders, breidt zich uit, geleidelijk versmald en lichter wordend, tot achter het midden,
waar zij in de groene kleur overgaat. Ontiitgekleurde exemplaren zijn op de bovenzijde
geheel groen (na den dood geelbruin) i), l'ij goed uitgekleurde exemplaren is de scutellair-
vick bij liet leven donker bloedrood met parelmoerglans. Lengte 6 mm. Wellicht op A ch i I lea,
zeer zeldzaam. Eenmaal hij Maarsbergen. In België (coll. 7/V.(;,v«c/); ook in Westfalen en
in de Rijnprov. bij Elberleld 2). Volgens Dcsbruclwrs is deze soort slechts eene var. van
denticollis 12. rufovirens Suilr.

Minstens de tweede en vierde tusschenruimten op de dekschilden duidelijk; de bestiiipeliu" in

verwarde of grootendeels regelmatige rijen geplaatst 18

\'i De tweede en vierde tusschenruimten der dekschilden weinig verheven, nabij de basis meestal
onduidelijk, zoodat de slechts weinig ingedrukte roestrood- of bloedrood- (na den dood
meestal roodbruin-) gekleurde rtiinne aan de basis niet in twee groeven gedeeld is, doch
nagenoeg een enkel vlak vormt. Deze soort, alsook rubiginosa, onderscheiden zich van
de kleinere groene soorten (sanguinolenta en prasina) vooral van prasina, welke
een evenzoo gevormd halsschild heelt, door de meer onregelmatige bestippeling der dek-
schilden. De eerste sti[ipelrijeii langs den naad zijn door bijkomende stippels meer of minder
verward, de tweede langsrib staat van achteren veel verder van de eerste; ook is de ruimte
tussclien beide ribben veel breeder, in het smalle gedeelte achter het midden reeds met 3
of 4 verwarde stipiielrijen bezet. Lichaam breed-eivormig, matig gewelfd; groen, na den
dood meestal geheel of gedeeltelijk bruinachtig-geel ; de kop en de onderzijde zwart, het
achterlijf met smallen, licht gekleurdeii zijrand-zoom. Pooten "geheel geel, hij ah. c. Itin^iiit/a

Corn. de dijen aan de basis, om de irochanters, iets gebruind; zeldzamer van de basis tot

11 Ik l.i-jil i'cii uiiuilBi'kltunl fM'Mi|,l;L;ir ihit , uj. .Ii'ii ku|, iia , kHiïi-I fi'fll.ruiii is.

ïij l>e Hi-'fl' Ediïi. Itciltfr itjnd inij L'i'li lypiacli v\. ter VLTgclijkilij;.
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1

a;in liet midden pckbniiii mI' zwart. Het eerste sprietlid en de verbrccdc eindleedjcs up de

liovcnzijdc donker. Vocirlioord fcvcnals bij sa n gu i n o Ie n t:i en p r a s i n .1) tussclien de

oiJgen minstens zoo breed als lang. Halsscliild nagenoeg liaH'-eirkelvorniig, bij liet <? meestal

breeder dan de basis der dekseliüden; dielit en tijn, veelal rimpelig bcstippeld, de hoeken

spits en tamelijk seberp. Dekseliildcn aan de basis duidelijk gekarteld, zeer llaiiw uitgerand,

de sehouders iets naar voren gerielit, de schijf op den vlakken randzoom tamelijk steil afval-

lend, achter de schonderbiiil iets samengedriikt. De naadkant bruingeel of roodbruin; de

rood gekleurde basaalvlek is veelal door het licht gekleurde begin van de eerste langskicl

middendoor gedeeld, en breidt zich niet zelden tot achter liet schildje uit. Hij levende, goed

nitgekleurde, exemplaren bemerkt men soms op de schonderbuil en het schil Jje eenigen

geringen parelmoerglans. Lengte 6J—7A mm. Verbreid en niet zeldzaam langs oever^ en

wegen, vooral o)) Taiiacetuin vulga're, ook op AchiUea miilefoliiim, Carduus-
sooVten en Onopordoii acanthi u m (prasina Herbst) 1,5. sanguinosa SiilVr.

De tweede tusschenruiinte der deUschilden vóór het inidden als eene duidelijke langsrib ver-

heven; de ingedrukte ruimte aan de basis daardoor in twee groeven gedeeld, eene kleine

nabij de schoudcrbuil, eene grootere, lang gestrekte naast het schildje ly

ly Ilalsschild half-cirkelvormig, met zeer zwak gebogen acliterrand, aan weerszijden met een

duidelijk basaaltandje en met zeer naar achteren geplaatste, Sjiitse achterhoeken. De breede

randzoom der dekschilden helt zeer weinig af en is vlak uitgebreid, op de onderzijde (epi-

pleiiren) overal gelijkmatig grof-, de gewelfde schijf in den regel minder grof besiippeld. Deze

soort gelijkt zeer op san gu i n o 1 e 11 ta, doch is doorgaans grooter en breeder. Lichaam breed-

eirond', groen; de basis der dekschilden elk met twee kersroode vlekken , de eene breed in de

groef vóór de schotiderbiul, de andere aan den zijrand van het schildje, lijnvormig, soms ovaal,

den geheelen indruk om het schildje innemend; bij pas uitgekomen exemplaren is het rood na

den dood veelal verdwenen. Door deze klenrteekening gelijkt deze soort op stigmatica,
welke echter door den afwijkenden bouw van het halsschild en de uitstekende scboiiderhoeken

der dekschilden gemakkelijk te onderscheiden is. De pooten en een smalle zijrand-zoom van

bet achterlijf geelachtig. Lengte 5—6 mm. Op Achillca m i 11 e foli u m. Arnhem, Steenwijk

en Bergen-op-Zoom, "juli. In de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Elberfeld; in Bclgii; bij

rieiirus, Colonstère, 'Strée en Botassart; ook in W'estfalen. Volgens Desl^rochers is deze

slechts eene var. van san g u i n o Ie n ta (chloris Suflr.) 14. prasina lllig.

Halsschild halvemaanvormig, bij het $ veel breeder dan bij het J, aan weerszijden van den

achterrand, ongeveer van afliet inidden van de basis der dekschilden, zeer llanw naar voren

en naar bniteirgebogen, waardoor de rechte (zelden aan den top afgeronde) achterhoeken,

welke aan den "top minder scherp zijn dan bij prasina, bij het J zeer weinig, bij het ^
iets verder voorbij het schildje komen te liggen ; de voorrand is gelijkmatig afgerond , van

voren in bet midden iets of wat lobvormig uitgetrokken. Dekschilden aan de basis tamelijk

recht of flauw uitgerand, zwak en onduidelijk gekarteld, met weinig uitstekende schouder-

hoeken; de schijf sterk gewelfd en op den randzoom steil afvallend; met vrij regelmatige

stippelrijen, uit meer of minder grove stippels bestaande; de 2e en 4e tusschenruimte breed,

ten minste de 2e op de voorhelft boog gewelfd; de epipleuren naar binnen grof, naar buiten

nauwelijks bestippeld. Lichaam eirond, gedurende langen tijd lichtgroen, daarop vormt zich

een rozenruode veeg aan de basis der dekschilden, later kleuren zich ook de beide langs-

ribben rood en eindelijk de geheele tusschen dezen gelegen ruimte; op deze wijze ontstaat

eene gemeenschappelijke schijfvlek, welke naar achteren op het afvallende gedeelte geleidelijk

in het groen overgaat, naar buiten echter door de tweede langskiel begrensd wordt, doch

vóór het midden zich soms nog iets verder uitbreidt. Deze vergroote vlek wordt alsdan

eenigszins bloedrood, bij het leven met blauwaclitigen weerschijn; de schouderbtiil , alsook

het begin van de eerste langsrib zijn dan parelmoerglanzig. Kop en onderzijde zwart, de

eerste 6 sprietleedjes, de epiuieren van den mesothorax en een zoom aan de zijden van het

achterlijf geelachtig. Veel exemplaren blijven na den dood groen, doch meestal verkleuren

zij geheel of gedeeltelijk tot bruingeel of geel; alle gedroogde exem|)laren, die ik zag, hadden

alleen eene roode scutellairvlek. Lengte 4* — 55 mm. Niet zeldzaam op AchiUea mille-

foliuni, einde juli 15. sanguinolenta Miill.

20 Clypeus klein, driehoekig; door diepe, rechte groeven begrensd, welke zich reeds op eenigen

afstand van den sprietwortel vereenigen tot eene middengroef, welke ttisschen de sjirieten

op den schedel doorloopt. De achterhoeken van het halsschild stoin|)-afgerond, ver naar

voren gericht en van de schouderhoeken der dekschilden verwijderd. Halsschild als een

in de breedte liggend ovaal, de achterrand aan weerszijden sterk naar voren en naar

buiten gebogen; dicht en fijn gechagrineerd, nauwelijks bestippeld, veelal met fijne stippels

voor den achterrand, zelden de geheele oppervlakte zeer duidelijk fijn en diep bestippeld,

mat; de vlakke randzoom met doorschemerende mazen. Dekschilden met schuin naar voren

gerichte schouderhoeken, meer of minder duidelijk gechagrineerd, met regelmatige, grove

stippelrijen; de tweede tusschenruimte is breeder dan de overigen, een weinig gewelfd;
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lic 3e, voonil ;icliter liec midden, met eeiie stippelrij en eenigc verwarde stippels. Liclu
bruingeel, de kop en de onderzijde zwart, de sprieten gedeeltelijk, het uiteinde der zwarte
dijen, de schenen en tarsen, benevens een randzooni van het achterlijf licht gekleurd. Pas
uitgekomen exeinplaren Qvirittiila Payk.) zijn bleekgroen (na den dood gcwooidijk wit-
aclitig); de kop, bet midden van bec sternum en liet achterlijf, alsmede de basaalbelft der dijen

zwartacbtig; de dekschilden soms bier en daar een weinig liclitbruin gevlekt. Hij verdere
uitkleuring verschijnt op de schijf van elk dekschild een rozenroode langsvecg, welke zicb

meer en meer over de dekschilden uitbreidt en slechts door de parelmoerglanzige tweede
tiisschenruiiiite onderbroken wordt; na den dood worden de dekscliilden gelicel stroogcel of
roodacbtig-okergeel, terwijl de parelmoer- of metallisch glanzige tusscbenniimtc, benevens
de vlakke randzoom witachtig worden (nh.c. rosacta 111.). Ook komen roodbriiinaclitige Oia
den dood vuilbruine') exemplaren voor; de tweede tiisscbennnnitc, de schouder, veelal ook
de 6e en 8c tusscbcnruimte achter liet midden levendig goiidgroen of parelmoerglanzig; een
gemeenschappelijke naadzoom, de 3e tusscbenniimtc van voren en de 7e achter bet midden
zwartbruin; na den dood verdwijnt de metallische kleur geheel, de zwartbruine blijft soms,
ofschoon iets verbleekt, over. Hoogst zelden is de bovenzijde geheel licbt kansinnjebruin;
ofwel (ab. c. *obscura Weise) vuilbruin, de vlakke randzoom, de scboudcrbiiil en gedeeltelijk

ook de binnenste 4 tiisscbenruimten der dekschilden pekzwart; de onderzijde, benevens de
pooteu geheel zwart. Deze soort is, evenals vittata, veel slanker, smaller en hooger ge-

welfd dan alle andere in ons gebied voorkomende soorten; elliptisch, aan de zijden meer steil

afvallend, doordat de vlakke randzoom der dekschilden zoover naar onderen gericbt is, dat
de zijrand der dekschilden de onderzijde ver overstulpt. Lengte 3^— 5^ mm. Verbreid en
niet zeldzaam op klavcrvelden , ook op spurrie en Ch e no podi li m-soorten; 's winters
onder afgevallen bladeren (puicbella Panz.) 16. nobilis L.

Clypcns groot, door fijne of matig sterke, rechte lijnen begrensd, welke zicb eerst tusscben
de sprieten vereenigen of daarvoor uitgewiscbt zijn. De achterhoeken van bet halsscbild

tamelijk recht of stomp, met iets afgeronden top; zij sluiten onmiddellijk tegen de schouder-
hoeken aan en zijn minder naar voren gericbt dan bij n o bi li s. Halsscbild zeer fijn gechagri-

neerd en duidelijk inaar fijn bestippeld, eenigszins glanzig; meer balvemaanvormig, de
achtcrrand aan weerszijden schuin naar voren en naar buiten gericht; de vlakke randzooni
is smaller dan bij nobilis. Deze soort, welke den habitus van nobilis beeft, is doorgaans
iets grooter; de dekschilden met fijnere en minder regelmatige stippelrijen; de tweede en

derde tnssclicnruimien zijn breed en vlak, de 3e meer of minder dicht bestippeld. Pootcii

geheel geel, doch veelal de basis der dijen, benevens de trocbanters, of het eerste derde
gedeelte zwart. Pas uitgekomen exemplaren zijn witgeel, daarop wordt de kop zwart en het midden
van bet sternum en bet achterlijf zwartacbtig; op de dekschilden verschijnen soms vele roestroodc
langsvlekjes van af den schouder tot nabij bet uiteinde en tiisscheii de 4e stippelrij en den
vlakken randzoom. Vervolgens wordt de borst en bet achterlijf (behalve een zeer brecde,
scherp begrensde, lichtgekleurde randzoom) diep zwart; de bovenzijde bleekgroen (na den
dood geelbruin), de vlakke randzooni bruinachtig; bij het leven vertoont zicb op elk der
dekschilden een breede, nietallisch-grocne langsband , welke de ruimte tusscben de tweede
en vijfde of zevende stip|>elrij inneemt, van binnen parallel aan den naad loopt, van
buiten achter den schouder uitgebogen is. Lengte 5 -öj mm. Niet zeldzaam op distels,

spurrie en brandnetels, ook op Statice limonium, op zeeklei en in aanspoelsel.

(oblonga Ulig.) \~. vittnta Villers.

LXXIII. Familie BRUCHIDAE (Fig. 112).

(Mylabridae Cat. Col. litir., v. Heyd., Reitt., Weise 1891)

Eene kleine familie, welke den overgang vormt tusschcn de C b r y som el ida e en de Sub-orde
der H 11 yn cbo p b ora en bet naast verwant is aan Urodon onder de PI a ty r r h i 11 i d ae. Lichaam
kort-eivormig, ovaal of elliptisch. Kop naar onderen gericht, van boven gezien weinig zichtbaar;

vóór de oogen zeer kort smiitvorniig verlengd; daarachter meer of minder ingesnoerd en met een
duidelijk balsgedeelte, of wel (S |) e r ni o p li a g u s) niet ingesnoerd, siccbts zwak en geleidelijk ver-

smald en tegen het halsscbild aangedrukt. — Oogen ir.eer of minder intpuilcnd, niervorinig, zelden
kogelrond en niet uitgerand. — Sprieten I t-ledig, op bet voorhoofd in de uitranding der oogen ingeplant

;

eenigszins samengedrukt, gezaagd, gekamd, naar bet uiteinde geleidelijk verbreed of eenigszins draad-

vorniig. — l5ovenlip duidelijk vooruitstekend en afgerond. Achterkaken tweelobbig. Kin 0|) een breeden
steel van de keel zittend. — Halsscbild eenigszins verbreed of meer kegelvormig, naar voren versmald;
de zijden hetzij alleen van achteren, zelden tot over het midden of (S pe r mop b a gus) over de
geheele lengte scherpkantig. — Dekschilden het achterlijf niet of slechts iets overschrijdend, het pygidiuin

geheel ol' bijna geheel onbedekt latend. — Achterlijf met 5 sierniten. — Voorcoxae meer of minder kegel-

vormig en meestal tegen elkaar aanstootcndc ; achtercoxae breed, meestal groot, bladacbtig en tot aan
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evenals a:in ilc ovcriye

liet ware iipgclila/.cn 1)

tarscn,

meestal

de zijden reikciul. Acluerpoüten langer en kraclitiger ontwikkeld dan de voor- en niiddelpooten
,
met

lanire tarsen , waarvan het eerste lid zeer lang en evenals het tweede smal, liet derde daarentegen ,

tliiidcliik tweelobhig is. Achterdijen vooral sterk verdikt, soms als

met 'een diiidelijken tand, bij nitzondering daarachter met enkele

biikomende tandjes; soms is de tand zeer klein, of nanwelijks

zichtbaar ol' ontbreekt geheel. Achterschenen met een enkel,

onbewegelijk, tandvormig nitsteekscl, bij S pe r m opli agn s met

twee bewegelijke eindsporen. .\lle tarsen ^i-ledig. Eindlid der tarsen

met twee getande of gespleten (R h a e b n s) klanwen. — De vleugels

zijn over 't algemeen als bij de C n re u I ioni da e gevormd ;
zij ver-

toonen eeiie grootc armoede aan dwarsverbindingen, een grootcn

eenvoud in het bijader-systeem der vcna interno-media en hebben

liet gewricht vóór het "midden. — De soorten zijn zwart, bruin

of roodachtig, gelijkmatig of vlekkig behaard; de soorten van het,

niet in ons gebicdvoorkomende, gemis Rli ae bii s groen-metallisch,

waardoor dit laatste, ook door de zeer verdikte achterdijeii, iets

aan sommige tropische Cli ry soin e I i den (Sagra) herinnert.

Zij leven grootendecis op verschillende Pa pi I ion ace eë n, som-

migen ook wel op enkele andere bloeiende planten. Het zijn

/''/^'tt^mi/iW liX
"^

vliTgge kevertjes, die snel opvliegen en gevangen spartelende be-

(0^ ^^^WW ^ wegingen maken. — De larven ontwikkelen zich in de zaden van

peulvnichten (o. a. van erwten- en boonen-soorten), waardoor het

kiemvermogen, hoewel niet altijd, toch meestal verstoord wordt.

De kevers welke vóór den winter ontwikkeld zijn, overwinteren

in de zaden; hunne aanwezigheid verraadt zich door eeiie opening

of eene zwarte plek. Het beste vcrdelgingsmiddel schijnt te zijn

de erwten, b. v. oiimiddelijk na den oogst, een korten tijd (hoog-

stens een paar uren lang) te verhitten tot op 50 C, waarbij de

larven gedood worden, doch de erwten hun kiemvermogen niet

verliezen.

De larven zijn pootloos, wit, vleezig, glad, ot naar bet

schijnt ook wel uiterst fijn bebaard, behalve de kop uit 12 seg-

menten bestaande; op de bovenzijde gewelfd, op de onderzijde

afgeplat. Kop zeer klein , nagenoeg in het midden van den cirkel-

ronden prothorax gelegen en daarmede als 't ware een gewelfd, bedekkend gedeelte voor het overige

lichaam vormend. Op de onderzijde der drie thoracaal-scgmenten , in de plaats van pooten, op elk eene

plaat, waarop twee wratacluia;e verhevenheden, met een klein puntje; ook vertooncn de stcrnicten

van het achterlijf dergelijke pFaten , waarop twee verheven bultjes. De rugzijde der eerste 7 van de

y abdoininaal-segmeiiten vertoont op elk eene gebogen dwarsplooi, welke oi< de laatste twee ontbreekt.

Het 9e segmciic is breed uitgerand oin de anaalbiilt op te nemen. Sprieten vermoedelijk 2-lcdig. -Som-

mige larven verioonen, volgens Perris, aan weerszijden van den kop 3,

slechts één enkele ocel, of deze ontbreken geheel.

Vif. 11-J.

I. linuihus pisoruiu L. Orij;,

II. id. Kop iiicl de spriettMi. (Iri-ri

anderen 2 ocellen , of wel

Kop achter de oogeii meer of minder ingcsnoerd, mei een duidelijk halsgedcelte. De zijden

van het balsschild slechts van achteren, zelden tot over het midden scherpkaiitig. Achter-

schenen aan den binneii-toplioek met een onbewegelijk tandvormig uitsteeksel 2

Kop achter de oogen niet ingesnoerd en aldaar slechts zwak en geleidelijk versmald, tegen

het balsschild aangedrukt. De zijden van het balsschild over de gehecle lengte schcrpkantig.

Achterschenen met twee bewegelijke einds|)oren 2. Spermopliagus.

Dekschilden bet achterlijf niet overschrijdend, het pygidium geheel onbedekt latend. Achter-

dijen verdikt, maar niet als bet ware opgeblazen; 00 de onderzijde meestal met een duide-

lijken gewonen tand, zonder zaagtandjes; soms is deze tand zeer klein of nauwelijks

zichtbaar, bij uitzondering met twee kleine tandjes achter den gewonen tand. Achterschenen •

bijna recht. Eerste lid der achtertarsen ongeveer gelijk aan- of langer dan de halve sclieen.

Halsschild bijna altijd ongerand, slechts van achteren iets scherpkantig ... i. Bi'uehus.

Dekschilden het achterlijf iets overschrijdend, de basis van het pygidium meer of minder

bedekkend. Achterdije'n sterk opgeblazen, zeer groot; op de onderzijde met een laiigeren

of korteren tand, waarachter een aantal lijnere zaagtandjes. Achterschenen sterk gebogen.

Eerste lid der achtertarsen ongeveer i van de scheen , of korter. Halsschild aan de basis

en aan de zijden gerand, meestal aan weerszijden doorloopend scherpkantig . (Caryoborus.)

liij lifl ill /.Iliil-OosU-hlk liuvLiilJ iu,

halsïcliild aan de fijdeii lijn gt-raiid i:^

slekeii de Irueiiaulers dur achlerpouteii

ikuill.ud.- neiliis R hacliUj ri>ili,, l.lj welke

Zljil dl' aelllerdljen bij liel iiiaiiiietje hiiileii;^'i

iti beide seksen slerk uit.

,1,. ku|i ueinii; allieUend en bel ,n.alle

eldikl en 5t<Tk upiiebtaiell ; uuk
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1. Bruchus L. (Fig. 112).

CM yl all ris GcolVroy, Cat. Col. Eiimp. löyi)

SpriiicH 7't>'ir de uitraiuiiiig der iiicrvormii^e oogcii ingeplant, ccui^'^szins samcngc-
dnikt , naar het uiteinde f;eleidelijk verbreed en dikwerf gezaagd. Kop virir de vrij
sterk uitpuilende oogen zeer kort snuitvormig verlengd , daarachter duidelijk ingesnoerd
en van een halsgedeelte voorzien. Bovenlip duidelijk uitstekend en afgerond. Voorkaken
uitstekend, geu'oon , vrij dun, aan den top iets gelwgen ; aan de binnenzijde dun vliezig.

Aehterkaken met twee lange , smalle , aan het uiteinde en naar binnen gebaarde lobhen

;

de buitenlob iets korter dan de binnenlob. Kaaktastcrs a^-ledig, draadvormig , langer dan
de achterkaaks-lobhen. Kin breed , diep uitgesneden; tong ecnigszins vliezige, tweelobbig.

Liptasters ^-ledig , draadvormig , de tong ver overschrijdend. Hahschild eenigszins ver-
breed of meer kegelvormig , de zijden slechts van achteren iets scherpkantig ; al of niet

met een tandje vóór , in of achter het midden en daarachter veelal met eene meer of
minder duidelijke nitrandin,^. Schildje ge7i<oonlijk aan het uiteinde uitgerand. Dekschilden
het achterlijf niet overschrijdend , het pygidium geheel onbedekt latend. Achterdijen
verdikt , doch niet als het 7vare opgeblazen ; op de onderzijde meestal met een duidelijken,
gewonen tand, zonder zaagtandjes ; soms is deze tand zeer klein of nauivelijks zicht-

baar ; bij B irresectns en mimosae met een paar kleine tandjes achter den gewonen
tand. Achterschenen bijna recht, hoogstens zwak gebogen, met een onbewegelijk, tand-
vormig uitsteeksel. Eerste lid der achtertarsen ongeveer gelijk aan- of langer dan de
halve scheen. Klauwen met een basaaltand.

De soorten, onder den naam van erwten- en boonenkevers i) bekend, leven hoofd-
zakelijk op verschillende P ap ili o n ac eee n , vooral der genera Vicia, Lathy rus,
Pisuni en Sarothamnus, enkelen op Cistineeê'n, van welke zij zich bij gevaar
op den grond laten vallen ; gevangen maken zij spartelende beivegingcn. De larven, in
het dagelijks leven „wormen" of „maden" genoemd, ontwikkelen zich uit de zaden der peul-
vruchten , velen in allerlei erwten- en boonen-soorten. Enkele soorten zijn door den handel
verspreid (o. a. B. pisorum, de crivtenkever en B. rufimanus, de boonenkever') en
kunnen zeer schadelijk zijn ; ook lüerdcn enkele , in meer zuidelijke of tropische landen
fhuis behoorende soorten

, met waren ingevoerd. Internationale tentoonstellingen van land-
bouwproducten hebben daar ongetjcijfeld veel toe bijgedragen.

De levensgeschiedenis van B. pisorum is door Kalm, Kollar , Curtis e. a., de
larve en pop zijn door Letzner ; de levenswijze en de larve van s e m i nar i us zijn door
Taschcnberg ; de levenswijze van rufimanus is door Koernicke en Taschenherg , die van
atomarins door Hagen, die van lentis door Heeger ; die van gr an ar iu s , benevens
de larve en pop zijn door Curtis, Fuller en Riley : de larve en pop van i r r e s e c t u

s

zijn door Perris en de ontwikkeling en larve van eisti door Pissot beschreven.
Van de ruim loo Europcesche soorten komen lo /// Nederland en 14 /// het aan-

grenzend gebied voor.

i Malsscliikl eenigszins verbreeJ; ile zijilcii van vuren afyerund, meestal met een tandje (behalve
liij lit't l'ayk.) vóór, in ot' achter liet midden, waaraclitcr een meer ui' minder duidelijke
ciitraiuling, die uok wel nagenoeg ontbreken kan. Sprieten niet langer dan liet halve lieliaain ,

in beide seksen gelijk; liet 6c tot toe lid eenigszins verbreed. Middelsclieiicn bij liet J
onbewapend, hij het $ aan den binnen-tophoek met een gewonen oldubbclen eindtand. Achter-
[looten zwart, hare dijen meestal op de onderzijde aan den bnitenrand getand 2

llalsschild meer kegelvormig, van af de basis naar voren meer oC minder geleidelijk versmald;
de zijden bijna recht of flauw afgerond, zonder tand en uitranding. Middelschenen in beide
seksen aan den top recht, met een gewonen, dunnen eindtand. Achterpooten veranderlijk
in kleur ,:.

2 Halsschild aan de zijden meer ot' minder duidelijk getand, daarachter eenigszins uitgerand,
zeldzainer bijna recht 3

I) lil Miillslerlaud liecleii ilew kc\i'
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Halsscliiia aan de zijden ongetand en van achteren niet of nagenoeg niet nitgerand; naar

voren afgerond-versmald; diclit rimpelig bestippeld. Zwart, gelijkmatig grauw behaard. De

eerste 4 sprietleedjes en de voorpooten roodgeel, middel- en achterpooten geheel zwart.

Achterdijen met een krachtigen tand. Lengte 2i— 2.i mm. Op Lathyriis pratcnsis. Niet

inlandsch. In de Rijnprov. bij Elbcrl'eld, in Wcsttalen bij Dortmund . . . . (loti Payk.)

-, Halsschild sterk verbreed, minstens tweemaal zoo breed als lang; de zijden van voren sterk

afgerond, achter liet tandje bijna recht en tamelijk parallel aan elkaar 4

Halsschild minder verbreed, hoogstens li maal zoo breed als lang; de zijden van voren afgerond-

versmald, achter het tandje meer of minder nitgerand en eenigszins divergccrend .... 10

4 De zijden van het halsschild vlak vóór- of nagenoeg in het midden met een dnidclijken, spitsen

tand. Zwart, vrij diclit bruin- en witgraiiw vlekkig behaard; eenc vlek op het halsschild

vóór het schildje" en een sclieeve, uit gedeeltelijk samenhangende vlekjes bestaande, band

op de dekschilden wit behaard. Pygidium diclit wit behaard; met twee groote, eironde,

zwarte vlekken. De eerste 4 sprietleedjes, de schenen en tarsen der voorpooten, de tarsen en

meestal ook het uiteinde der middelschenen roodgeel. Achterdijen met een langen tand.

Middelschencn bij het ^ inet een gewonen eindtand. Lengte 4—4e mm. De „lirwtenkever",zeer

schadelijk aan erwten. In het voorjaar vreten de imagines zich door een cirkclrond gat uit de

erwten naar buiten, vliegen weg en zoeken bloeiende erwienplanten op, waar de wijfjes hare

eieren leggen, in den regel telkens één, aan de zeer jonge peiden. Na weinige dagen vreten de

uitgekropen larven door, zich voedende met den inhoud der erwten. Bij krachtige ontwikke-

ling der plant is de eerste erwt voldoende voor de ontwikkeling der larve, in het tegenge-

stelde geval verlaat de larve de eerste erwt en tast de tweede binnen dezelfde peul aan,

doch gaat nimmer naar een tweede peul (pisi L.) i. pisorum L. (Fig. 112)

De zijden van het halsschild in of achter het midden met een klein, veelal onduidelijk tandje. 5

5 Voorpooten bij het <? geheel geel, de voordijen bij het J aan de basis zwart. Middelpooten

geheel zwart, of wel hare schenen hetzij geheel- of alleen aan het uiteinde-, benevens de

tarsen rood '

Voor- en middelpooten geheel geel , hoogstens de basis der middeldijcn of ook die der vuoi-

dijen zwart

6 Middelpooten geheel zwart. Voorpooten bij het t? verdikt. Zwart, halsschild en dekschilden

met witgrauw behaarde vlekjes, welke op de dekschilden hier en daar smalle dwarsbanden

vormen. °Deze soort gelukt in habitus en kleur nog het meest op atomarius. Pygidimn

naaenoe» eenkleurig witaclitig. Sprieten krachtig ontwikkeld; bij het ^ geheel geelrood; bij

het ? zwart, behalve de eerste 4 of 5 leedjes en het eindlid, soms de twee eindlcedjcs,

welke oeelrood zipi. Lengte 2^—3 mm. Niet inlandsch. In Duitschland.

((frulicornis All., <? S pallidicornis Muls.) (brachialis Fahr.)

Middelpooten zwart, hare schenen hetzij geheel- of alleen aan het uiteinde-, benevens de tarsen rood. 7

7 Middelpooten zwart, hare schenen en tarsen geheel rood. Voorpooten in beide seksen gewoon.

Zwart met bruingrauwe, hier en daar wit gevlekte haarbekleeding. Spieten zwart, de eerste

5 leedjes geelrood. Pvgidium dun grijs behaard; van achteren dichter grijs behaard, met

twee donkere langsvlékken. Aciiterdijen scherp getand. Bij het ^ de middelschenen llauw

gebogen. Overigens op brachialis gelijkend. Lengte 2|—3 mm. In linzen. Niet inlandsch.

In Wcstfalen uit ingevoerde linzen (lentis Bohcui.)

Middelpooten zwart, hare schenen slechts aan het uiteinde, benevens de tarsen rood. Voor-

pooten bij het <? verdikt. Deze soort gelijkt op brachialis, het lichaam is echter iets meer

nestrekt en is het pygidium voorzien van twee groote, donkere vlekken, welke in het midden

zwart, aan den omtrek bruin zijn. Zwart, lijn grijs behaard; dekschilden met witte stip-

vlekjes en twee meer of minder duidelijke , uit witte vlekjes bestaande dwarsbanden. Sprieten

bii het i geelrood, iets minder krachtig ontwikkeld en minder verbreed dan bij brach ia lis; bij

he't $ de eerste 5 leedjes en het eindlid geelrood, de overigen zwart, bij ab. c. sigiiaticonns Gylli.

de eerste 6 leedjes en de laatste twee geelrood. Lengte 3 mm. In linzen. Niet inlandsch. In

de Rijnprov. bij Elberfeld (sertatus Mis.) Cpa 1 1 idi cornis Bohem.)

8 Sprieten in beide seksen zwart, de eerste 5 leedjes geelrood. Grootere soorten C^f—3 mm-)- 9

Sprieten bij het 3 geheel geelrood, bij het ï de laatste 6 leedjes zwart. Zwart, fijn gratiw

behaard; eene vlek op het halsschild vóór het schildje, eene gemeenschappelijke scutellair-

vlek en twee meer of minder regelmatige, veelal in verspreide stipvickjes opgeloste banden

in het midden der dekschilden, benevens de borst dicht wit behaard. Pygidium dicht witgrijs

behaard, in den regel met twee minder dicht behaarde donkere vlekken. Voor- en middel-

pooten bij het i geheel of nagenoeg geheel roodgeel, bij liet S de basis der voordijen en

de basale iielft of | der middeldijen zwart. Bij het i de middelschenen Hauw gebogen, met
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iiitgciaiuif hiniiciizijdc; aan dcii liiniieii-toplioelc met een scherpen, iluliliclen tand. I. engte
2— 2.', mm. Verbreid op Vicia en I, atliyrns, tnsschen gras. In de Rijnprov. bij Aken.

(,? luteicornis lil.) 2. rufipes Herlist.

9 Pygidiinn grijs behaard, met twee breede bruine vlclcl;en. Deze soort gelijkt op riil'ipes,

doch is iets meer gestrekt en meer gewelfd. Dekschilden iets langer behaard, anders getee-

kend en gekleurd; de beharing is aan de basis en van voren langs de zijden lichtgrijs, over
den naad, tot op j der lengte, licht bruinachtig met wit doormeugd; met een wit vlekje op
het midden tegen den uaadband, enkele verspreide witte vlekjes aan de zijden en een

sclierpen, gebogen, uit witte vlekjes bestaanden, dwarsband op het achterste derde gedeelte.

Ilalsschild met een duidelijk wit vlekje aan de basis vi'iór het scliildje, alsmede eenige ver-

spreide witte vlekjes op de voorhelTt. Het J' onderscheidt zich nog van dat van rut'ipes
en nnbilus door den gewonen eindtand der middelschenen. Lengte 3 mm. In linzen. Niet

inlandse!]. Bij Hamburg gevangen (sertatus lil.)

l'ygidiuin grijs behaard, nagenoeg ongevlekt. Deze socu't vertoont den habitus en de kleur van

bracliialis en rnfipes. Zij is in 't oog vallend grooter dan rufi|)es en onderscheidt

zich van brachialis door de grootendeels roodgele middelpooten. Zwart; halsschild en

dekschilden wit bcspikkeld; halsschild met een geelwit vlekje vu('ir liet schildje, dekschilden

met een wit scntellair-vlekje. Voor- en middelpooten geelrood; hare dijen aan de basis zwart

geringd, gewoonlijk w'einig aan de voordijen, iets meer aan de middeldijen. Achterdijen met
een matig krachtigen, scherpen tand. Rij hei ^ de middelschenen flauw gebogen, met een

krachtigen, dubbelen eindtand. Lengte 2*— 3 mm. Op verschillende Pa pil i on a ceeen,
tnsschen gras. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken.

(rulipes I3audi, nee Hcrbst) (nnbilus lioheni.)

10 Het matig grootc zijtandje van het halsschild staat iets vi'iór het midden ii

Het zijtandje van het lialsschild staat in het midden 12

11 Voorpooten geelrood, middel- en achterpooten zwart. Deze soort gelijkt zeer op r ufi ma n u s,

doch is kleiner en vooral onderscheiden doordat het duidelijke spitse zijtandje van het halsscliild

in het eerste derde gedeelte, doch niet in het midden staat; van de zeer verwante a to m a-

rius onderscheidt zij zich doordat de zijtand van het halsschild iets krachtiger ontwikkeld
is. Zwart, het halsschild dicht witgranw behaard. Dekschilden zwart, door vele witgrauwc
of geelgrauwe haarvlekies gemarmerd; op het uiteinde bevinden zich slechts enkele lichte

haarvlekjes; de eerste 4 sprietleedjes roodgeel. Pygidium met twee groote, zwartachtige

zijvlekken in het midden. Achterdijen met een matig grooten, spitsen tand. Lengte 3—3! mm.
Niet inlandsch. In VVest-Duitschland (flavimanus Rohem.) (af f in is Fröhl.)

Alle pooten zwart. Deze soort gelijkt in habitus en kleur op atomarius. Zwart, vrij dicht,

witgranw, vlekkig behaard; de eerste 3 of 4 sprietleedjes roestklenrig. Het 2e sprietlid

duidelijk korter dan het 3e. Lengte 2j mm. Niet inlandsch. Zij zou in Wcst-Diiitschland en

in lielgië bij Flenrus i) gevangen zijn (nigripes Gylh.) (viciae Oliv.)

12 Het zijtandje van het halsschild breed en duidelijk. Deze soort heeft den habitus van pisoru m,
doch is vooral onderscheiden door de kleur der voorpooten, welke, op den dijwortel na,

geheel roodgeel zijn; door den veel kleineren tand der achterdijen, alsook door het een-

klenrig witgrijs behaarde pygidium, waarop hoogstens twee onduidelijke, donkere stipjes

zichtbaar zijn. Zwart, dicht grauw of geelgrauw behaard; met een meer of minder duidelijke

geelachtige scntellairvlek, een licht vlekje aan de basis van het halsschild vóór het schildje

en een kleiner of grooter aantal verspreide, lichter gekleurde of witte vlekjes op de dek-

schilden; meestal ontbreekt de beharing gedeeltelijk, zoodat de bovenzijde zwart en wit-

achtig gevlekt is; bij ah. c. Ytlntiniis Muls. is de dichte beharing meer eenkleurig grauw,
de vlekjes weinig duidelijk. Dekschilden met tamelijk parallele zijden. De eerste 4 spriet-

leedjes en veelal ook het uiteinde der middeldijen roodgeel. Rij het $ de raiddeldijen naar

onderen sterk verbreed, de middelschenen met scherpen achterkant en een eindhaak. Lengte

Zh—4a "'11'- De „Roonenkevcr". Gemeen, schadelijk aan tuinboonen (Vicia fa ba).

3. rufimanus Rohem.

Het zijtandje van het halsschild matig groot of klein. Deze soort is gemiddeld veel kleiner

dan rufimanus; korter, met iets afgeronde zijden der dekschilden. Kort-ovaal, zwart, de
onderzijde vrij dicht-, de bovenzijde spaarzaam witgrauw behaard; de eerste 4 sprietleedjes

en de voorpooten, gewoonlijk op de dijbasis na, roodgeel (bij var. 'Faliraci Gylh. de

sprieten en pooten bijna geheel zwart); twee stippen op het midden van het halsschild en

1) Epji Belgi3i;li e\t!iii|ila:ir uit f.:iiiil)i'i->;irl (<ull llinut) was vcikeerii gcdt.'teriiliiu'ei'(i fii lifliuurt tut atuiiiariils (hpel.

Volpeiis tjhdinpioH zuu B. v i c i a ,• Oliv. ft-tie /uid-Euroiiee-sclie suorl /ijn, Iciwijl alle als /uudaiii^ uit Nwoid-l-raiikitjk

en Engeland gedetermineerde e\eju[ilaien tul B, atumalius \.. var. Fiilirati Gyllj. lieliuun-n. Bij vieiae Zljil de pooten

geheel zwarl, liet halsscliild korler dan bij atuinarius en ineef liapo/oidaal dan bij ititi|,es, de tniddeUeheiieii lu] liet

mannetje aan den top van een duliheleli eindtand voordien.
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ceiie vlek vóór liet scliildje, alsook versclieidcnc vlekjes op de dekscliiUicii witacluig behaard.

Bij liet (? de middeldijen zwak verbreed; de middelscbenen aan den binnen-tophoek met

een spitsen eindtand, bovendien een scherpen tand aan de binnenzijde nabij het uiteinde.

Lengte 2i~3^ mm. De „Wikkenkever". Gemeen in de zaden van Vicia fa ba en Larhyrns-
soorten. De var. Fhhniei in Engeland (granarins L.) 4. atomarius \.. 1)

1:5 Achterdijen op de onderzijde gegroefd, de buitenrand met een gewonen, de binnenrand met

een doornachtigcn tand. Oogcn zeer grol" gefacetteerd. Sprieten bij het c? langer dan bij het

S, sterk gekamd. Halsscliild in het midden van de basis, vóór bet scliikljc, met twee, van

sneeuwwitte schubharen bezette, aaneenstaande, parallcle, bultii;c vcrhevcuheden. Zwart,

roodbruin of roestkleurig; de onderzijde en het jiygidinm vrij dicht wit behaard; liet schildje

wit viltig. Dekschilden op de voorlielft roestkleurig, op de acliterlielft grootendeels zwart,

met eent uit witte of geelwitte vlekjes bestaanden, dwarsband; de basis is meestal zwart

gevlekt en breidt zicli het zwart veelal over liet inidden tot aan de zwarte achterhelft uit; ook

vóór het midden gewoonlijk met een, uit witte vlekjes bestaanden, dwarsband. Pygidium met

twee, door ceiie witte haarstreep gescheiden, donkere vlekken, welke bij het ? verder naar

achteren reiken dan bij het <?. Voor- en nüddelpooten geheel roestkleurig. Vele exemplaren

zijn bijna geheel roestkleurig. lïij liet J de eerste 4 of 5 sprietleedjes en het eindlid roest-

kleurig, de middelste leedjes donker; bij het 5 de sprieten meestal geheel roodgeel. Lengte

,4— ^ iiiin. Eene fraai geteekende exotische soort, welke veelvuldig geïmporteerd is met

verschillende I, egu mi n osen , als: japansche erwten, Siameesche boonen en zoogenaamde

Kaapsche witbekjes. Landbouw-tentoonstellingen geven vooral aanleiding tot de verspreiding.

((J pectinicornis L. , J scutellaris F.) 5 chinensis L.

Achterdijen meestal op de onderzijde niet gegroefd, of alleen nabij het uiteinde; de buitenrand

altijd ongctand, de binnenrand met een meer of minder krachtigen , doornaciitigen tand. . 14

Achterdijen op de onderzijde niet gegroefd, de binnenrand met een klein, doch zichtbaar

doornachtig tandje 'o

Achterdijen ongetand, of op den binnenrand met een nauwelijks zichtbaar tandje 17

14 Dekschilden geelrood, de basis en de zijden van voren zwart. Zwart, de boven- en onderzijde dicht,

lang en grof witgrauw behaard. Sprieiwortel, voor- en middelpooten, behalve eenigszins de

dijbasis, geelrood. Lengte 3 mm. Uit Algerijnsclie boonen.
(rnbiginosus Desbr.) 6. incarnatus riiihcm.

Dekschilden eenkleurig, soms met kleine vlekjes 5

15 Oogen matig groot. Pygidimn sterk afbellend. Dekschilden, evenals de kop en de gcheele tliorax,

zwart. Dicht geelgrauw behaard; op het halsscliild met vele kale stippeltjes, op de dekschilden

met langsrijen van donkere vlekjes. Het achterlijf (minstens aan het uiteinde), het pygidium,

de sprictwortel en de pooteu geelrood; de dijen en schenen der achterpooten veelal ge-

deeltelijk donkerder. Achterdijen met een duidelijken, scherpen tand, waaiachter twee kleinere

tandjes. Bij het S de oogen meer uitpuilend, het pygidium meer gewelfd en het 4e en 5e

sprietlid iets langer. Lengte j,\—3* mm. Uit Barcelona-witte-boonen 2) . 7. irresectus Falir.

Oogen groot, meer uitpuilend. Pygidium weinig afbellend. Licliaam gestrckter, langwerpig-

eirond; roodbruin, roestkleurig of geelachtig, vooral de onderzijde dicht geelgrauw of roest-

kleurig behaard. Donkere exemplaren zijn aan de zijden van het halsschild en op de dek-

schilden in rijen van langsvlekjes geelgrauw beliaard. Sprieten den achterrand van het halsscliild

overschrijdend, naar het uiteinde geleidelijk verbreed; bij het g iets meer gezaagd dan bij

het ï. Halsscliild eenigszins kegelvormig, iets korter dan de basis breed; aan weerszijden

van de basis diep uitgesneden; dicht bestippeld. Dekschilden naar achteren iets versmald;

met tijne laugsstrepen , welke vooral aan de basis duidelijk bestippeld zijn; in de tusschen-

ruiraten verspreid bestippeld. Pygidium tussclien de beliaring met vele kale stipvlekjes.

Achterdijen met een paar kleine tandjes achter den gewonen tand. Lengte 3I—3è mm. In

Rotterdam uit ingevoerde dividivi-peulen (Caesalpinia sp.). Eene uit Amerika geïmpor-

teerde soort, welke, oppervlakkig bezien, iets aan Caryoborns pailidus herinnert

en daarmede wel eens verward wordt . . . (obtectus Say, pallidipes Falir.) 8. mimosae F.

16 Dekschilden zonder bultje aan de basis van de 4e tussclienruimte. Langwerpig-eirond. Halsscliild

meer of minder regelmatig kegelvormig, J korter dan aan de basis breed. Sprieten de basis

van het lialsscliild nauwelijks overschrijdend, niet gezaagd; zwart met roodgelen wortel.

Zwart; grauw, eenigszins vlekkig behaard. Knieën en schenen der voor- en raiddeliiootcn

roodgeel. Halsschild diep en vrij dicht bestippeld. Lengte 1*— 2| mm. Op Vicia sepium.
Niet inlandsch. In West-Duitschland . . . (se m i na r i n s L.)

Deie soorl wordt veelal ten oiireelile se iii i 11 arius L. genoemd.

Peee/v beseliieet ile larve en |.op nil Iwee I' !i a s eü I u s-^oür^eD , welke welliclit uit Periif- in^ievoerd /ijn.
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Dckscliikleii met ccn klein, iL-hcr|) bultje aan de liasis van de 4e tnssclienrnimte. Sprieten bij

lie: i iets Uraclitiger dan bij het J; in beide seksen liet 2e en 3c lid zeer klein, liet 4e

zeer groot, breed en in vorm met de volgende leedjes overeenkomende. Ovaal, gewelfd;

overal diclu, eenigszins olijt'kleiirig-graiiw-, soms iets groenachtig-grijs (^riresccns Boh.)

beliaard. Sprieten en pooien zwart. Lengte 21 -2\ mm. Niet inlandseli. In de Rijnprov.
(o 1 i v ace tr s Germ.)

17 Dekscliilden aan de basis van de 4e tussclienrninue met eeh klein bultje 18

Dekscbilden aan de basis van de 4c tussclienruimte zonder bultje ly

ifl Ovaal, zwart, lijn en diclu witgrauw behaard. Halssehild duidelijk kegelvi>rmig, ongeveer zoo

lang als aan de basis breed; dicht rimpelig bestippeld. Sprieten bij het f nauwelijks langer

dan het halve lichaam, iets gezaagd; in beide seksen het 2e en 3e lid klein, het 4e slechts

weinig grooter dan het je. Deze soort gelijkt op olivaceus, doch onderscbeidt zich,

behalve door het nauwelijks zichtbare doorntje der achterdijen, door de lijncrc, meer grijze

beharing en het kleinere 4e sprietlid; ook herinnert zij zeer aan villosiis, doch onder-

scheidt zich o.a. door liet langere, naar voren meer versmalde halssehild. Lengte 2—24 mm.
Op Uclian them urn vulgare. Eenmaal op den St. Pietersberg bij Maastricht, Juli; ook

bij Aken, Crefeld en Diisseldorl' (canus Germ., unicolor Oliv.) 9. cisti F.

Elliptisch, zwart; de zijden van het halssehild van achteren, vier stipjes op de vtjorhelft en

eene basaalvlek viiórhct schildje, eene groote, gemeenschappelijke, aan weerszijden twee-

maal- en ook aan bet uiteinde uitgerande vlek op de dekscbilden (waardoor drie zwarte

randvlekken overblijven), alsook het pygidium dicht witgrauw, viltig behaard; achter het

schildje, aan weerszijden van den naad, met een zwart stipje. Sprieten bij het i zoo lang

als-, bij liet ^ langer dan het halve lichaam; vooral bij het ^ duidelijk gezaagd. Halssehild

kegelvormig, met in het midden duidelijk afgeronde zijden. Sprieten en ponten zwart. Lengte
oj— 3 Hini. Op Astragaliis gl y ei p h y 1 1 o s en V i c ia-soorten. Niet inlandsch. In de

Rijnprov. en Hannover (marginellus F.) (inarginalis F.)

19 Ovaal of elliptisch. Sprieten minstens de helft van het licliaam bereikend, bij bet <? krachtiger

ontwikkeld en gezaagd 20

iCort-eivormig, eenigszins veranderlijk in habitus, zwart; gelijkmatig lijn, grauw behaard.

Sprieten in beide seksen gelijk, de helft van het lichaam niet bereikend. Halssehild eenigszins

driehoekig, ongeveer de helft korter dan aan de basis breed; zeer dicht bestippeld. Dek-

schildeii te zanien eenigszins vierhoekig. Sprieten, behalve de meer of minder roodachtige

wortel, en de pooten zwart. Lengte 2-2; nim. Gemeen op de bloemen van Sa r o th a m n us

vulgaris; zij overwintert in de peulen, waaruit zij in het eerste voorjaar te voorschijn komt.
(cisti l'ayk., ater Marsh.) 10. villosus F. r)

20 Halssehild kegelvormig, met nabij het midden duidelijk afgeronde zijden; geheel van voren

sterk versmald. Elliptisch; zwart, dicht grauw behaard; de zijden van het halssehild eneene

vlek vóór het schildje, de naad der deksclüldeii en twee, meer of minder duidelijke, dwars-

bandeii, alsmede de onderzijde en het pygidium witgrauw behaard; het uiteinde, eene groote

zijvlek en nog eenige verspreide vlekjes zwart. Sprieten minstens zoo lang als het halve

lichaam, bij het g krachtiger en eenigszins gezaagd; zwart met roodgelen wortel. Voor- en

middelpooten, behalve de dijbasis, geelrood; achterpooten zwart. Lengte 2:V— 2i mm. Niet

inlandsch. Zij zou bij Hamburg en Elberfeld gevangen zijn.

(variegatus Germ.) (bimaculatus Oliv.)

Halssehild kegelvormig, met nabij het midden nauwelijks afgeronde zijden, niet geheel van

voren versmald; aan weerszijden voor de achterhoeken llauw uitgerand 21

21 Sprieten geelrood, in bet inidden (het 5e— 8e of 10e lid) zwart; bij het g plomper en duide-

lijker gezaagd. Achteriarsen meestal zwart, de pooten overigens geelrood, de basale helft

der voor- en iniddcldijen en het j der achterdijen zwart; veelal ook de achterscbenen aan

de uiteinden zwart. H;!lsschild aan 'de zijden en aan de basis dicht witgrauw behaard. Dek-

scbilden tamelijk breed; witgrauw en zwart, marmerachtig, gevlekt. Onderzijde en pygidium

dicht witgrauw behaard. Lengte 2i-2i mm. Niet inlandsch. Op Galc ga. In West-Duitschland.

(inspergatns Gylh.) (varius Oliv.)

Sprieten en tarsen geheel geelrood; de pooten overigens geelrood, de dijbasis zwart. Dek-

scbilden smaller dan bij variiis, evenals het lialsschild geelachtig-witgranw, eenigszins

vlekkig behaard, veelal met witte streepjes en donkere vlekjes. Sprieten bij het i langer

dan bij het ?, het 6e tot loe lid geleidelijk korter en breeder wordend en aan beide zijden

als gezaagd; bij het 5 iets kiiotsvormig verdikt. Lengte 2J—2I mm. Niet inlandsch. In de

Rijnprov. bij D'üsseldorf (galcgac Rossi) (i mb r i cor 11 is Panz.)

1) Dl- var i,iih-xrm (lenn (.i/..vi «ivc .:i;(/> libncli.) welki' sjrootef m |iluiii|»T is, mei diflileiv. vw'hil iiiuisklciiri^i- l»-liarilis; .

v:tii vori-n :taii de /ijdeii ieK i al^eioild hnls^ehijd
,
werd niet in ons jieliied waaijienoineii.
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Caryoborus Gerin.

Dit aan Briic hiis navcnoaiitc :^ciius oiidcrsi/icitl/ zich ihwrdat de dckschilden het

achterlijf iets OTerschriJden , waardoor de basis 7'aii het pygidium meer of minder bedekt

wordt ; door het halsschild dat aan de basis en aan de zijden gerand en meestal aan weers-

zijden doorloopend seherpkantig is. Ook zijn de achterdijen sterk opgeblazen , zeer groot

en op de onderzijde van een langeren of karteren tand voorzien. , waarachter een aantal

fijnere zaagtandjes ; de achterschencn zijn sterk gebogen , het eerste lid der achtertarsen

is ongeveer l van de scheen of korter.

Klli|Uiscli; roodgeelacluig, roustkluurig ofliriiin; overal dicht geehclitig of rocstklciirig behaard;

S|irieten en pooteii gecirood. Kop matig groot, van den lials door eenc dniiielijkc dwars-in-

snoering afgescheiden; met lijne, verhevene langskiel op het midden van liet voorhoofd. Oogcn

groot, uitpuilend, grof gefacetteerd, van voren niet iiitgerand; bij het $ dichter aaneen-

staande dan bij het J. Sprieten zoo lang als het halve lichaam, bij het $ iets duidelijker

gezaagd dan bij het J. Halsschild ecnigszins half-cirkelvormig, dicht bestipiield, aan de basis en aan

de zijden gerand. Dekscliilden naar achteren iets versmald; met in het oog vallende langsstrepen,

welke aan\le basis duidelijker bestippcld zijn Pygidium klein. Voor- en middelpooten slank

;

achterpootcn met zeer breedc, groote, naar binten als 't ware opgeblazen dijen, welke van

een krachtigcn, scherpen tand voorzien zijn, waarachter eenige, dicht aancenstaande, kleinere

zaagtandjes; achterschenen dini , zeer sterk gebogen, met ecne lange eindsponr; het eerste

lid der achtertarsen iets langer dan \ van de scheen. Lengte 3J—4 mm. Niet inlandsch i).

Deze, naar het schijnt in Afrika en VVest-Azie voorkomende, soort schijnt soms naar Enro-

pcesche havens (o. a. Hamburg) geïmporteerd te worden. Ik zag twee exetn|)laren mt het

Mus. van Nat. Hist. te Leiden (acaciae (".ylh.) (pallidus Oliv.)

2. Speriiiophagiis Steven.

.Habitus van Bruchiis. Kop slechts zeer weinig snuitvormig verlengd, achter de

oogcn niet ingesnoerd en aldaar slechts zwak en geleidelijk versmald ; tegen het hals-

schild aangedrukt. Sprieten naar het uiteinde geleidelijk verdikt, vóór de nitranding

der niervormige , weinig uitpuilende , oogcn ingeplant. Halsschild veel breedcr dan lang,

naar voren sterk versmald ; de basis aan weerszijden sterk uitgebogen en dicht tegen

de dckschilden aansluitbaar , de zijden over de geheele lengte scherpkantig. Schildje

driehoekig. Dekschilden weinig of niet langer dan te zamen breed; elk afzonderlijk

aan het uiteinde afgerond, het groote pygidium onbedekt latend. Achterpooten veel

krachtiger ontwikkeld dan de voor- en middelpooten ; met groote , breede , tot aan de

zijden reikende, bladvormigc co.xae. Achterdijen niet getand. Achterschenen met twee

vrij lange, bezvegelijke eindsporen ; \e tarslid langer dan de halve scheen, het eindlid

met twee getande klauwen.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

ICort-eivormig; zwart, lijn zijdeachtig grijs behaard: zeer lijn en dicht bestippcld. Halsschild

bovendien met verspreide, langwerpige, grovere stiiipels. Dekschilden met lijne stippellijnen.

I'.intenrand der achtercoxae dicht geelwit behaard. Eindsporen der achterschenen zwart.

Lengte \\—2^ min. Vooral op de duinen, in April en Mei, gemeen in de inllorescenties van

11 ieraci 11 m en Taraxacnm, ook op Con vol v 11 1 us arvensis; ook bij Maastricht.

1. cardui Stev.

Sub-orde XI. RHYNCHOPHORA.

LXXIV. Familie PLATYRRHINIOAE (Fig. 113).

Eene, vooral in de tropen sterk vertegenwoordigde, familie, welke de hoogst ontwikkelde is

van de groep der Rhynchophora en door de Sub-Fam. der Urodontinac den samenhang vormt

1) Een als ('., atatiiie verkeerd neUeterriiiiieerd exeiiiiilaai' uit Hanil.iir^, in iiiijiie «ulleclie, i-ii twee ilerneiijkf e\prii|.la

llullera.iiii l.el ii'ii lul lïrinlius iiiiiiiu^ae Oliv.

34
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met de Ph y tn pli a gn (Briiclii li.i l); nverigciis shiit zij zunwcl ^nn ck Ne m o n y c li id ae als ann
de Sub-fani. der Attelabinac van de C ii rcul io n idac en door het genus Choragns aan de

' ' '
'

'
'

'
'

'
, .sonrsScolytidae. — Kop tot een, meestal korten, brcedcn , tamelijk vlakken, zeldzamer iets langeren.

s|iatelvormigen SlUllt erlensd. Sprieten rCLJu

,

1. I.

I\ 11

>'|.linli

lis lal

lill.l I,. (? OriB.

meestal kort en dLui, in heide seksen gelijk; bij

het (7 van M a c r o c e p li a 1 ii s a 1 b i n n s

ongeveer zoo lang als het geheele lichaam

CFig. 113 I) O» I I-ledig; in den regel

met drie 2) grootere , meestal los samen-
hangende, eindicedjes; onder den zijrand

van den kop, hetzij op het zijvlak van
den snuit, zeldzamer op het bovenvlak
ingeplant, waardoor het inplantingspimt

van boven zie'htbaar is (Choragini).
— Oogcn hetzij rond , meer of minder
uitpuilend, ol' wel llauw uitgerand. — !io-

venlip meer ol' minder duidelijk aan-

wezig. Achterkakcn tweelobbig. Kaak-
tasters gewoon, buigzaam, üe liartvormig

iiitgerande ol' cenigszins halveniaanvor-

mige kin gewoonlijk steelvormig met de

keel vergroeid; de tong tusschen de

lobben der onderlip opgenomen, met ver

uitstekende paraglossen en tasters.— llals-

schild met ecne geheel ot' gedeeltelijlc

doorloopende, kielvorniige dwarslijn op de basis zelf of van deze verwijderd, de scherpe zijkant van

achteren hoogstens tot aan het midden aangeduid, lïij de Urodontinae zonder kiclvormige dwarslijn

nabij of aan de basis; de basis zelf, als een iets naar acliteren gerichten en een weinig opgerichten

rand , dicht tegen de dckschilden aansluitend. — Dekschilden met langsstrepcn, stippellijnen of stippelrijcn,

bij de Urodontinae zonder dezen, hoogstens met eene van achteren zichtbare naadstreep, — Ofsclioon

alle Rhynchophora in den larvenvorin en ook in den bouw der monddeelcn groote verwantscha|i

vertoonen , zoo wijkt de nervatuur der vleugels in enkele bijzonderlieden af; o. a. is de eindcel van

de vcna scapularis bij M acr oce ph a lii s en Platyrrhinus naar de vleugelpunt open, terwijl deze

bij vele Cu reu 1 i on ide n wel is waar klein, doch voorhanden is, bij de Scolytiden daarentegen

ontbreekt. — Achterlijf met 5 , nagenoeg even lange, sterniten. Pygidium meer of minder vrij, onbedekt. —
Voorcoxae klein, kogelvormig. Tarscn meestal onduidelijk 4-ledig, daar het ;5e lid grootendecis inliet

breede, uitgesneden, tweede lid opgenomen is; bij de Urodontinae bet 3e tarslid veel breederdan

het smalle, niet iiitgerande, tweede lid en daarin niet gedeeltelijk opgenomen. Klauwen in den regel

getand uf gespleten. — Lichaam betzij eenigszins cylindervormig en soms op de bovenzijde, over den

naad, eenigszins afgeplat; of wel meer of minder kort, gedrongen; meestal viltig-, veelal vlekkig behaard.

De soorten leven achter boomschors, op dood hout, zelden in blocnien of in zaden; enkelen

(B rac h y tarsus) voeden zich als larve met schildluizen.

l\

O V e 1' z i c h t der S u b -F a ni i 1 i ë n e ii T r i b u

;

Derde tarslid vrij, niet in bet tweede gedeeltelijk opgenomen; veel breedcr dan het smalle,

niet uitgerande, tweede lid. Deicschilden zonder langsstrepcn , stiiipellijnen of stippelrijcn
;

lioogstens met eene, van achteren zichtbare, naadstreep. Sprieten onderden zijrand van den

snuit ingeplant, met los gelede knots. Halsschild zonder kielvormige dwarslijn nabij of aan

de basis; de basis zelf, als een iets naar achteren gerichten en een weinig opgerichten rand,

dicht tegen de dekscliilden aansluitend. Snuitvormige voortzetting van den kop, als bij de

Bruchidao, zeer kort, naar voren versmald. Voorcoxae dicht aaneeustaande. I. Sub-Fam.
URODONTINAE I. Urodontini.

Derde tarslid tweelobbig, niet breeder dan het tweede; grootendeels in het breede, uitgesneden

tweede lid opgenomen. Dekschilden met langsstrepcn, stippellijnen of stippelrijen. Halsschild

met eene geheel of gedeeltelijk düorloopende, kielvormige dsvarslijn op de liasis zelf of van
deze verwijderd, II. Sub-Fam'. I'LATYRRIIININAE ".

2

Sjirietcn 0|) het zijvlak van den snuit ingeplant, het inplamingspLUit van boven niet zichtbaar.

11. Platyrrhiiaini.

Deze suurt ddfl daardijur dfiikeii aan suiniiiif Cera 111 li y r id i-ii. in di- trrtpt^ii küiiirn nipordciv vüriiifii \our tiR-l luiUfM-

gewoon lailfie S|>ri(-tt'ii ttij licl iiiaiul)*1ji', u. a, tnj liel ppiuis .M e e ii e t' r ii s .SLliiJiiti, , waai' lnj iii-t iiiaiiiielje büveiidifii di'^niiil

langer is en aan wr.Tsiijden van lifl lialsscliild /iili een .sclierpe düurn lievindt. Bij liel lii.|iisclie genus De n lerin r a I e»

I.alii'atn et Inili. zijii de lange (vüoral Inj tiel niannetje) sprieleli in lieide seksen \ulkcinien draad\(iiiiiig.

Bij hel Alrikaanselie genus P o 1 y c u r \ n ii s Si linrili. mei eene 4— r>-ledige eindknols
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t van boven
lil. Choragini.

S|n-ieten op het hovcnvliiU v;in ,len /eer konen snuit ingeplant, liet inplnntinssinnit_v.in^bo^vcn_^_

Urodon.

I. Sub-Familie URODONTINAE.

I. 'rrilnis LI R ii d o N t i N i.

lU-vat slechts het genns

II. Sub-Familie PLATYRRHININAE.

II. TlilniS P L A T Y It R II 1 N I N I.

, De kielvorinige dwarslijn van het halsscliiki is de hasis zeil', slnit oninitldelijk tegen de dek-

schilden aan en vormt met den zijrand een rechten oi scherpen hoek (kig. ii;', I..- ... 2

De kielvürmi^e dwarslijn van het halsschild staat van de hasis verwijderd en gaat in gchogcn

richting in 'den zijrand over (Fig. 113 II) oF eindigt daarvóór .'^

o De 7cer korte snnit eenigszins trapezinmvoriniï. Vnorcoxae nagenoeg aaneenstaande. Lichnani

kon en dik. Sprieten k°irt en dun =• Brachytarsus.

De snnit zoo hreed als de kop, van voren iets verbreed en sterk twceiobbig (Fig. n.U)-

Voorco\ae tanieliik ver van elkaar verwijderd. Oogen van voren iets mtgerand. Sprieten

langen krachtig. 3- Macrocephalus.

' De kielvormi"e dwarslijn van het halsschild convergeert in het midden met den achterraiid en
"'

is daar onderbroken (Fig. 113 1I> De zijden van het halsschild, nabij het midden, met ccne

nit.'erande, hoekige vcrhreeding. Snnit zoo breed als de kop. Oogen ver van elkaar verwij-

derd, klein, uitpuilend. Sprieten kort, met tamelijk los gelede knots . . 4. Platyri'liinus.

De kielvormige dwarslijn van het halsschild convergeert in het midden niet met den achtcrrand

en is niet onderbroken; zij is hetzij recht of meer of minder gebogen. De zijden van het

halsschild zonder nitgerande, hoekige verbrceding nabij het midden, hoogstens van achteren

iets hoekig verbreed. Oogen groo"!, weinig gewelfd, hetzij op het voorhoold ol wel aan

weerszijden van den kop geplaatst; meestal dicht bijeen staande .... 5. Tropiderea.

III. Tribus C H o i< A r. 1 N i.

6. Araeocerus.
Sprieten zoo lang als het halve lichaam. Voorco.\ae van elkaar verwijderd.

Sprieten nauwelijks zoo lang als het halsschild. Voorcosac aaneenstaande ... 7. Choragua.

I. Sub-Familie URODONTINAE.

I. Tribus U R o D o N T I N I.

1. Urodon Schönh.

Sninlvortnige voorfzettiiii; van den kop, ah bij de Brnchidae, zeer kort
,
naar

voren versmald. Sprieten onder den zijrand van den snuit ingeplant ; met drie duidelijk

grootere , los samenhangende eindleedjes. Oogen niet uitgerand. Halsschild zoo lang als

hreed, naar voren versmald; zonder kielvorinige dwarslijn nabij of aan de hasis ; de

basis zelf als een iets naar aehteren geriehten en een iveinig opgerichten rand, dicht

tegen de dekschilden aansluitend; achterhoeken scherp. Schildje klein, afgerond. D ek-

schilden iets hreeder dan het halsschild, slechts weinig langer dan te zamen breed; elk

afzonderlijk aan het uiteinde afgerond; zonder langsstrepen, stippellijnen of stippelrijen ;

de naadstreep van achteren veelal zichtbaar. Pygidium onbedekt. Voorcoxac dicht aan-

eenstaande. Dijen ongetand. Schenen dun, zonder eindsporen. Tarsen vrij lang; het

T,e lid vrij, niet in het tweede gedeeltelijk opgenomen, veel hreeder dan het smalle, niet

uitt^erandc, tweede lid; eindlid met twee gespleten klauwen. Bij het $ het z^e stermet

breed uitgehold, met verschillend gevormde randen. — De soorten van dit genus leven

op Reseda lutea en liiteola.
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De larve van U. rvfipes is door v. /'raiiciifi-h/ , ih' /arvr en pop van i o 1/ fo r ?i! i s

zijn door Btiddeber;^ beschreven.

Van de 10 Europecsche soorten komen 3 in Nederland en i i)i hel aangrenzend
gebied voor.

I Voordijen, meestal ook gedeeltelijk de tniddeldijeii, de steelvormige basis der acliterdijeii en
de sprieten (behalve het iets berookte uiteinde) roodgeel. Zwart; de bovenzijde diclit seluib-

acluig, witgrijs-, de onderzijde, benevens de basis van liet halsscliild aan weerszijden der
zijdelingsclie iiitranding, irieer witaciitig behaard. De naadstrcep van achteren zichtbaar, liij

het $ de achterdijen op de onderzijde eenigszins hoekig verbreed; liet 5e sterniet met ecne
groote uitholling, wier randen hoekig opgericht zijn. Lengte i\ -i\ mm. (>p Reseda
lutea, Jmii, Jnli. Verbreid, doch over het algemeen weinig aangctroftcn ; zeer gemeen
daarentegen in de omstreken van Maastriclit, ook wet eens in de duinstreek. 1. rufipes Oliv.

Alle dijen donker gekleurd

2 Bovenzijde met tamelijk dikke, eenkleurig witgrijzc, dichte, scluibaclitige beharing. Sprietuortel,

de schenen en tarsen geelbruin. De naadstreep niet zichtbaar. De randen der uitholling van
het 5e sterniet bij het $ meer afgerond dan bij rutijies en overlangs ingedrukt. Deze soin't

is doorgaans kleiner dan rufipes. Lengte li—2I min. Welliclit op Reseda lutea i).

Niet inlandsch ' (pygmaeus Gylli.)

Bovenzijile zeer lijn grauw behaard, daardoor loodkleurig. Naadstrcep der dekschilden van
achteren duidelijk 3

3 Dekschilden gelijkmatig, lijn, grijs behaard, zonder wit behaarden naadzoom. Deze soort gelijkt

zeer op suturalis, doch is iets smaller; de geheele bovenzijde eenkleurig lijn grijs beliaard

,

ook de aclitcrlioeken van het halsschild niet witter. Voor- en soms ook de rniddelsclieneu

roodgeel. Halsschild met ilauwe middellijn. Hij het $ de achterscheneii gewoon; de randen
der iiitliolling van het 5e sterniet spits-kegelvormig met rcchien onderkaat. Lengte i\ mm.
Op Reseda lutea. Uitsluitend in de omstreken van Maastriclit gevangen. 2. conformis Sullr.

Dekscliilden langs den naad met een zoom van dikke, witte scluibliarcn. De achterhoeken van
het halsschild en de onderzijde eveneens dicht wit behaard. Zwart, overigens fijn grauw
behaard. Sprictwortel en de voorschenen roodgeel. Bij het $ de achterschenen met ecne
kleine hoekige verbrecding in het midden van den binnenrand; de randen der uitiiolling van
het 5e sterniet kegelvormig, met uitgebogen onderkant. Lengte 23 — 3 "mi. Op Reseda
In ten hl. Eenmaal bij den Maag; gemeen in de omstreken van Maastricht, Juni, Juli.

3. suturalis F.

II. .Sub Fiimilie PLATYRRHININAE.

II. TrillU'- I' I, A T V R R 11 1 N 1 N I.

'2. Braclijtarsus Schruih.

(Anthribus Foiircr. pars)

Lichaam kort en dik , bij uitzondering gestrekt. Sprieten kort en dun, met 3 brecde,

aaneengesloten eindleedjes ; onder den zijrand van den zeer korten , eenigszins trapezium-
vormigen snuit , in ecne smalle, naar onderen gebogen groef ingeplant. Oogen rond,
meestal sterk uitpuilend. Halsschild naar voren vers?nald ; de kielvormige d^uarslijn is

de basis zelf , sluit onmiddellijk tegen de dekschilden aan en vormt ?net den zijrand een

rechten of scherpen hoek : de achterrand aau weerszijden meer of minder uitgebogen.

Schildje zeer klein. Dekschilden slechts "weinig langer dan te zamcn breed , met stippel-

lijnen. Pygidium onbedekt. Voorco.xae nagenoeg aancensfaande. Dijen ongetand. Schenen
zonder eindsporen. Parsen kort

, onduidelijk .^-ledig , daar het derde , tweelobbige lidgroo-
tendeels in het uitgesneden 2e lid op,i;enomen is. Klauivcn gespleten.

De larven leven op heesters en bootnen en verpoppen zich onder de verdroogde
overblijfselen van Coc c i den-wijfjes , waarmede zij zich gevoed hebben.

De larve van B. fasciatus is door Frisch , de levensgeschiedenis door Frisch

,

\) l:.,lrl v.T,i,..|Jl I-;ili- iils Vur,||iii..,|,|;iiil
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Vallot en Leuiiis; de larve en pop van varius zijn door Ratzcburg, de oiilivikkelings-

srese/iiedenis is door Dalman en de levenswijze door Gothe hesehreven.

Van de 7 Europcesche soorten komen 2 /;/ Nederland en i /;/ liet aangrenzend

'ebied voor,

I Oogeii stcrU gewcU'ci. Ai:litcrniiul v;iii het halsscliilii :inii weerszijden iiK-cr nCiiiiiiacr uitgebogen.

Licliaani eivormig 2

Oogen slechts weinig geweltVl. Acliterriind v;in het halsscIüUi aan weerszijden Hauw uitgetiogcn,

bijna reclif, de zijden tot over liet midden lijn gerand. Pcl;zwart, dol'; geelgrauw-, de

dcUsLliilden vlclildg behaard. Sprietwortel en pootcn ruestldeurig. DekschiKlen zonder met

borstels bezette bidtjes. Lichaam gestrekt, aan Tropiderus marcliicus herinnerend.

Lengte i\—3 moi. Niet inlandveh. In de Rijnprov. bij Crefeld en in Hannover.
(tcssellatus Scliönli.)

1 llalsscbild met een, over de gehecle lengte doorloopenden, scherpen zijrnnd. De afwisselende

tiisschenniimten der stippellijnen op de dekschilden iets verheven, met, door bundels zwarte

borstelharen bezette, bultjes voorzien; daar nisschen witacluig behaard. Eivormig, zvyart;de

dekschilden rocstklenrig, eenigszins rozenrood; het zwart op de dekschilden breidt zich

soms wat verder tot vlekken uit, of de dekschilden zijn bijna geheel roestkleurig. Pygidium

en minstens de basis van het achterlijf van de kleur der dekschilden. Kop en halsschild zwart

en grauw vlekkig behaard. Lengte 3—5 mm. Op verschillende lioomcn en heesters, o. a. op

iepen, meidoorn, Carpinns en Spiraea salicifolia. Verbreid, doch vrij zeldzaam. De

larven voeden zich met verschillende Cocc id e n-soorten.

(marmorattis Fourcr. , scabrosus F.) 1. fasciatus Forst.

Halsschild slechts van achteren met een sclierpen zijrand. Alle tusschenrnimteu der vrij diepe

stippellijnen op de dekschilden cffeu, de afwisselenden zonder baarbultjes. Zwart; de onder-

zijde dicluer-, de bovenzijde dinincr, Hjn, geelgrauw behaard; dekschilden in de tusschen-

riiimten inet afwisselend zwarte en gcelgrauwe haarvlekjes. Lengte 2^—4 mm. Verbreid

vooral op sparren; de larve onder de verdroogde overblijfselen van Lecan i u ra racemosui
Ratzeb. (abictis Fourcr.) (varius F.) 2. variegatus Fo

s u m
mxr.

3. Macrocephalus Oliv. (Fig. 1131).

(P I a t y s toni u s Schncid., Anthribus Schönh.)

Be snuitvormige voortzetting zoo breed als de kop zelf , van voren iels verbreed en

sterk twcclobbig. Sprieten in eene ronde groef aan de zijden van den snuit, vóór de,

van voren uitgerande , oogen ingeplant, lang en krachtig; bij het % den achterrand van

het halsschild nauwelijks overschrijdend , het 3c tot -je lid in lengte afnemende ; bij het

$ ongeveer zoo lang als het geheele lichaam, het y tot 8^ lid lang gestrekt , het eindlid

lang toegespitst. Monddeclen als bij P laty r r h i n u s. Halsschild iets brceder dan lang,

in het midden iets verbreed; de kielvormige diaarslijn is de basis zelf, sluit onmiddellijk

tegen de dekschilden aan en vormt met den zijrand een rechten hoek. Schildje zeer

klein, doch duidelijk. Dekschilden nauwelijks breeder dan het halsschild , ongeveer twee-

maal zoo lang als te zamen breed, aan het uiteinde te zamen afgerond , met stippelrijen.

Pygidium onbedekt. Voorcoxae tamelijk ver van elkaar verwijderd. Schenen aan het

uiteinde niet gespoord Derde tarslid tweelobbig
,
grootendeels in het brecde , uitgesneden

tiveede lid opgenomen. Klauioen gespleten.

De eenigc Europcesche soort komt ook in Nederland voor.

Langwerpig, tamelijk gewelfd; met eene witte, schubacluige beharing op den geheelen kop;

een T-vormige zoom aan den voorrand van het halsschild, een rugvlekje vóór het midden

ii|i de dekschilden, alsmede het achterste derde gedeelte, behalve soms het gedeelte vanden

naadhoek evenzoo wit beliaard; het overige gedeelte van halsschild en dekschilden roestkleurig-

bruin behaard. De schijf van het halsschild op het midden met eene dwarsrij van drie, op bultjes

staande, bundels van zwarte haarborstels; ook op de deksihilden met eene rij van 3 of 4 dergelijke

liaarbultjes op de 3e tnsschenruimte, van welke de laatste 2 of 3 dichter bijeenstaan. Pooten

wit, roestkleurig en zwart vlekkig behaard. Bij het $ het 3e tot 8c sprietlid aan den top

wit behaard, bet 9e op de basale helft wit; bij het J het 8c lid en de basis van het gewit

behaard. Lengte 7—9J mm. In boschrijkc streken; in oude stronken en droog hout, voor.al

van eiken, berken, elzen en wilgen; soms op bloeiende Urn bel 1 i fe r c n en meidoorn. Zij

doet iets denken aan zekere boktorren. Zeer zeldzaam; Utrecht, VVarnsveld, l'.rcda en Venlo;

in aantal bij Kerkrade, Juni, Juli. In België bij Luik en Hertogenwald. In de Rijnprov. bij

Aken en Crefeld. De larve is door Perris beschreven i. albinus L.
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4. PlatjiThiiiHS Clairv. (Fij^. 11311).

De siiuilvormigc voortzetting van den kop zoo breed als de kop zelf; zeer breed

,

vlak, van voren niet uitgerand. Oogen van elkaar vericiijderd , klein, rond , uitpuilend.

Sprieten kort, onder den zijrand van den snuit, vóór de oogen, ingeplant; met drie

los samenhangende
,
grootere cindlcedjes. Voorkoken met gewonen top , van binneti uit-

gehold; aan den binnen-hwenrand met t-wee stompe tanden. Achterkaken met ticee dunne

lobben ; de buitenlob tastervormig , de binnenlob aan de binnenzijde met stijve borstelharcn

bezet. Kaaktasters j^-ledig , draadvormig , weinig langer dan de kaaklobben ; het eindlid

eivormig. Kin groot, eenigszins hartvormig, vlak, van achteren steelvormig tnet de keel

vergroeid; van voren diep, driehoekig uitgesneden , de kleine, in ttoee , van borstclharen

voorziene, slippen gedeelde, tong insluitend. Liptasters yledig, draadvormig. Halsschild
7veinig breeder dan lang; de zijden, nabij het tnidden , met eene uitgerande , hoekige

verbreeding; op het midden oneffen, ingedrukt ; de kielvormige dwarslijn van de basis

vertcijderd , in gebogen richting in den zijrand overgaande , in het midden met den

aehterrand convergeerend en hier onderbroken. Schildje uiterst klein. Dekschilden iets

meer dan de helft langer dan te zamen breed; te zamen over het midden vlak gedrukt.

Pygidiutn onbedekt. Voorcoxac van elkaar vericijderd. Poolen als bij Mac r oc ep ha lus.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Langwerpig, zwart, met zwartgrijze haartjes vrij diclit liekleed. Kop en snuit iliclit geelwit

beliaard, met twee fluweelzwarte vlel;l;en acliter liet voorhoofd. Sprieten zwart. Halsschild

rimpelig, zeer onerten. Dekschilden, evenals het halsschild, roestUleurig-grijs of' -bruin

gemarmerd; het uiteinde dicht geelwit behaard; de oncvene tusschenruimien iets verheven,

vooral de 3e. Pygidium wit behaard. Borst en achterlijf wit bebaard, op de zijden gemarmerd
of zwart gevlekt. Pooten gemarmerd en wit geringd. Achterlijf bij het $ over het midden
iets ingedrukt. Lengte 8

—

\2.\ mm. In groote bosschen , in oude beuken; volgens Pcrris

ook in elzen en berken. Zij herinnert in habitus en in de wijze van snel loopen aan zekere

boktorren. Ik bezit een inlandsch exemplaar, zonder nadere opgaaf van vindplaats. In Olden-

burg, ook bij Elberfeld en Dortmund (resinosus Scop.) i. latirostris F.

5. Tropideres Steph.

Dit genus is naverwant aan P latyr

r

hinus ; de kielvormige dwarslijn van het

halsschild convergeert in het midden echter niet met den aehterrand en is niet onder-

broken , zij is hetzij recht of meer of minder gebogen ; ook vertoonen de zijden van het

halsschild geene uitgerande , hoekige verbreeding nabij het midden , doch zijn hoogstens

van achteren iets hoekig verbreed. Oogen groot , weinig gewelfd; hetzij op hetgewelfde
voorhoofd , of wel aan 'lueerszijdcn van den kop geplaatst ; meestal dicht bijeenstaande.

Sprieten onder den zijrand van den langeren ofkorteren snuit, vóór de ooj;en, ingeplant

;

tot aan den aehterrand 7'an het halsschild reikend; met eene , uit dicht aaneenstaandc

,

platte leedjes bestaande, eindknots. Halsschild naar voren aanmerkelijk versmald, de

scherpe zijkant tot aan het midden reikend of slechts aan de basis aangeduid. Dek-
schilden niet o-ver het ?nidden vlak gedrukt. Overigens als bij Platyrrhinus.

De soorten leven op struiken , heesters en achter boomschors , de larven achter

boomschors 1).

De larve en pop van T. albirostris, de larve van sep icola en niveirostris
zijn door Perris ; de larve en pop 7'an marchicus door Rosenhauer beschreven.

Van de 13 Europeesche soorten komen 4 /// Nederland en i /// het aangrenzend
gebied voor.

I Halsschild zonder met haarbnndels bezette bultjes op de schijf. ;

Halsschild iets vóór het midden van de schijf met twee met haarbundels bezette bultjes. Zwart,
diclit grauw en geelgrauw behaard. Sprieten, schenen en tarsen roestkleurig. De kielvorinige

dwarslijn aan de basis van het lialsschild een weinig gebogen. Dekschilden met wit en zwart

1) Vau ï albi^J^lris iuu jieziuii iijii. 'lal iij dijwaartj luujil en sjjriii^l, LVi-iiab de bekeiiiii' apriutijfiiiiuuii (T h uui i>Ua).
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beli;i;irilc , iets vcrlicvciii; vlekjes, cii mee eeiie gcmeensclKippclijkc, meestal grootc, zcldcii

in 't miiUlen ondcrliruUen , Ihiwcelzwartc rugvlek iets aclitcr liet iiiicUleii. Lengte jA—4^ mm.
Zeer zeldzaam; in bosselicn , op doddc takken van eiken en haagbenk. lircila, Ginneken en

Diepenveen, Juni— Aiig. Ook in Oldcnliiirg en Wcstfalen 3- sepicola F.

z Halsscliild met twee, meer ut' minder diepe, eenigszins samenliangcndc, indrukken up liet

midden van de schijf. Oogcn op liet voorhoofd dicht bijecnsiaande, de tusschenniinne tle

helft kleiner dan de doorsnede van het oog. De 3e en 5c tnssehenrnimte der dekschilden

verbreed en iets verheven. De kiclvormige dwarslijn aan de basis van het lialsschild grooten-

deels recht. Zwart, ook de sprieten en'poo'.en; behaard, witgranw bespikkcld en gevlekt;

de snuit, cenc groote, gelobde vlek aan bet uiteinde der dekschilden, de onderzijde en

gedeeltelijk ook de pooten dicht witachtig behaard. Lengte 4*— 6 mm. Op dood bout van

eiken en beuken. Eenmaal bij Arnhem, Mei. In de Rijnprov. 'bij Aken en Crcfeld ; in België

bij Riddcrborn, ook in VVcsttalcn i. albirostris Herbst i)

Halsscliild zonder indrukken op de schijf 3

-; liet uiteinde der dekschilden, alsook de snuit en het pygidium dicht, wit behaard. Sprieten

geheel roestkleurig. Oogen duidelijk langer dan breed, aan de zijden van den kop ver

uiteen staande. De kielvormige dwarslijn ver vói'ir de basis van het lialsschild gelegen

,

grootendcels recht. Onder- en bovenzijde geel, grauw en bruin vlekkig behaard. Dekschilden

met lijnc stippelrijen ; de 3e, 5e en 7c tusschenruimten met cenige verhevene zwarte haar-

vlekjes, afgewisseld door lichte haarvlekjes. Pooten wit en bruin gevlekt. Lengte 3^ —4-J mm.
0|i dood hout van eiken, beuken, hazelaars, linden, aan heggen en op Prunus spinosa.

Uitsluitend bij Meersscii , Valkcnberg en Kerkrade in Limburg, jmii— Aug., gevangen. Ook
bij Aken en in Westfalen 2- niveirostris F.

Met tiiteinde der dekschilden niet scherp begrensd, wit behaard 4

4 Oogen geheel aan de zijden van den kop, ver vaneen staande. De kielvormige dwarslijn aan

de basis van het lialsschild, vóór het schildje, volkomen recht. Snuit in bet midden duidelijk

ingesnoerd, spatelvormig. Lichaam, met sprieten en pooten, zwart; de dekschilden meestal

lichtbruin, met twee meer of minder regelmatige, witgrauw behaarde vlekbanden; schenen

en tarsen gewoonlijk geelbruin. Kop en lialsschild hier en daar met grauwe haarvlekjes bezet.

Lengte 2—2* mm. In duode takken van vruchtboomcn. Niet inlandsch. In Wcst-Duitschland.

(u n d u 1 a t u s Panz.j

Oogen meer voorop den kop, dichter bijeen, geplaatst. De kielvormige dwarslijn aan de

basis van het lialsschild, aan weerszijden duidelijk uitgebogen. Snuit in het midden niet

ingesnoerd, niet spatelvormig. Lichaam, met sprieten en pooten, pekzwart of pckbruin, dof;

lijn grauw, op de dekschilden vlekkig, behaard. Lengte i|— 3 mm. In doode takken van

vruchtboomen en iepen. Verbreid, doch zeldzaam. Den Haag, Arnhem, Huissen, Utrecht,

Iloutliem; Mei— Juli (maculostis Mids., ? cinctiis Payk.J 4. marchicus Hrbst.

III. Tribus C H o R A G 1 N i.

6. Araeocerus Schönh.

Vooral oiidL-rschcidcn doordat de sprideii ^ welke zoo lang zijn als het halve lichaam,

op het bovenvlak van den zeer korten, van voren recht afgesneden ,snnit staan ingeplant

;

het inplantingspunt van boven zichtbaar. Sprieten met 3 grootere cindleedjes. Halsschild

met een, aan weerszijden iets uitgebogen, kantig opgerichten rand, iets vóór de werke-

lijke basis, tegen de dekschilden aansluitend. Voorcoxae van elkaar verwijderd. Pooten

vrij lang. Eerste tarslid minstens zoo lang als de halve scheen.

Van dit, in de tropen vertegenwoordigde
,
genus is ééne soort met waren over de

geheele aarde verbreid.

Tamelijk kort en gedrongen, eenigszins met den habitus en het voorkomen van Uracliy-

tarsus variegatus. Zwartbriiin', roodbruin of roestkleurig; geelgrauw, wolkig, eenigszins

in vlekjes behaard. Sprieten (behalve gewoonlijk de 3 grootere eindleedjes") en pooten, of

alleen de schenen en tarsen roestkleurig. De scherpe zijrand van het halsschild tot aan het

midden naar voren reikend, met den achterrand rechthoekig aaneenstootend. Lengte 25—4 mm.

Bïj Miinsler iu Wc'ilfali'n zuii cnlmaal sevaufim jijn T. (lc>r!.alis ïliuiib.. welke zieli van alli i loslr is vooral oiider-

selieiill (lourdal de 5[>i'ieteii veel langer zijn, bij liel wijfje zou lang als kup en lialsstliilil l.- zaïiieii ,
hiij hel mannetje zuu

lans als hel halve liehaam; bovenzijde zwarl. eene Rroole, j;enieeiisulia|i]ielijke, zijdelinus uilseraude. rocslkleuripe vlek op

de basis der deksehilden dichl wilprauw bebaard, bovendien een aanlal kleine i-oeslkleuiige vlekjes o], de aebleihelll.
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Mtcrmiikn in kufficbuoiiuii , wulke op de wijze der lirucliidac naiigctasi worden; soms
zeer schadelijk. Ook wel in cacao, cassia, gember en Ale 11 ri tes-zaden. De larve is door
Lucas bcsclircvcn. Dat deze soort zou kunnen oiispringen, zooals Lacordiurc bericht, is

mij nimmer gebleken (colTeae F.) i. fasciculatus de C.

7. Clioragus Kirby.

Licliaaiii koyt-iylindervormif^ , aan soinmige C i s-soorten Iicrinnercnd. Sprieten op

het hiwenvliik van den zeer korten, viDi voren verl>reeden en reeht afgeknotten snuit,

vlak 'i'óór de oogen , ingeplant; nauwelijks zoo lang als het halssehild ; het inplantings-

piint van Iwveti zichtbaar ; de funicnlus met slanke leedjes ; de drie grootere cindleedjes

los samenhangend. Oogeti op de zijden van den kop , ivijd uiteenstaandc. Voorkaken

kegelvormig toegespitst , de binnenrand met een onduidelijk /niddentandje , de basis tand-

-i'ormig verbreed. Achterkaken met twee, aan het uiteinde gebaarde , lobben ; de buitenlob

iets langer dan de binnenlob. Kaaktasters dik , 7oeinig langer dan de kaaklobben

;

i,-ledig ; het eindlid het langst, kegelvor?ni,i;-toegespitst. Tong perkamentachtig, van voren

afgerond en bewinperd. Liptasters met eivoi'mig. toegespitst eindlid. Halssehildgeicel/d,

broeder dan lang, naar voren sterk versmald; dicht voor den achterrand met eene

nagenoeg rechte, kiclvormige dwarslijn. Schildje zeer klein. Dckschilden nauwelijks

brecder dan het halssehild , ongeveer de helft langer dan breed. Pygidiuni onbedekt.

Voorco.xne aaneenstaande. Poolen vrij kort; de achterdijen verdikt, tot springen geschikt.

Tarsen vrij dik. Klauwen met een basaal-tand.

De eenige Europccsche soort komt ook in Nederland voor.

Pekzwart ol' pckbniin, onuitgeklciirde exemplaren kastanjebruin ; uiterst lijn, nauwelijks bcliaard.

De eerste twee, verdikte, sprietleedjes roodachtig, de overige leedjes gebruind. Dijbasis,

schenen en tarsen roestklem'ig. De bcstippeling van het dofle halsscliild als een uiterst diclii

netwerk van ronde, scherpe mazen. Dekscliilden ecnigszins glanzig, met grove stippellijnen.

Lengte ij— 2 mm. In dood ol' vermolmd liont van den meidoorn, ook in de takken van

jonge, doodc beuken. Zeldzaam; Loosduinen, Nijkerk en Valkenberg, Juli, Aug. In België

bij Chenéc nabij Luik; ook in Wcstlalen De larve en pop zijn door Diifour en 1'ccris

beschreven.

(bostrychoidcs Müll., pygmaciis Robert, V pitcus Tlionis. nee Schaum) i. Sheppardi Kirby.

LXXV. Familie NEMONYCHIDAE (Fig. 114).

Eenc kleine, liet naast aan de C u re u li o n i d ae (Sub-lam. Attelabinae) verwante lamilie,

vvelkc daarvan vooral onderscheiden is, door de gewone, buigzame tasters en de, ol'schoon in een

enkel geval zeer kleine, steeds duidelijke bovenlip. Het genus Ncmonyx vormt den samenhang met
de Py th i dae (M yc te r us). — Sprieten recht, 1

1 -ledig; bij D ned y c or r h y n ch us schijnbaar 12-ledig,

daar het laatste lid aan den top ingesnoerd is; vóór, in of' achter het midden, aan de zijden, van den

snuit ingeplant; met drie grootere cindleedjes (Fig. 1 14 O ol' nagenoeg naar het uiteinde geleidelijk

verdikt; bij sommige uitheenisclie genera ook wel draadvormig. — Snuitvorniige voortzetting van den

kop veel smaller dan de ko|), meer of minder lang, hetzij nagenoeg recht of cenigszins gebogen;
cylindcrvormig of dorso-ventraal gecomprimeerd en aan het inteinde verbreed; niet tegen het sierninii

aanlegbaar; de kop overigens gewoonlijk kort en breed. - Oogen ri>nd, meestal sterk uitpuilend. —
Vüüikaken sikkelvormig, aan de binnenzijde al of niet getand. — Dckschilden zonder epipleuren ol

deze zijn smal gootvormig uitgeliold, her |iygidinm bedekkend. — Voorcoxae vrij groot, kegelvormig.
Pooten gewoon, het :5e tarslid tweelobbig (Fig. 114 11), bij Nemonyx het klanwlid aan de basis

met een duidelijk, lidvormig aanhangsel. Klauwen gewoon of gespleten. — Wat de aclnervleugels

aangaat is de eindcel van de vena scapularis, evenals bij vele Cu re nl i on idae, voorhanden, doch
klein; de vena cubitalis is gevorkt, de vena analis tweedeelig en de voorste tak door eene dwarsader
met de vena iiuerno-mcdia verbonden. De som'tcn leven op bloeiende planten, vooral op dennen.

I Tarsklauwen ges]>leien. Voorkaken aan de binnenzijde ongetand. Snuitvorniige voortzetting

van den kop matig lang, onell'en, van voren in het midilen meer of tuinder gekield. Dek-
- schilden zonder epipleuren (Nemonyx )

Tarsklauwen gewoon. Voorkaken aan de binnenzijde met een tand 2
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2 Dckscliiliicn /.oiulcr cpiplcurcn. lïoveiiliii cliiiilelijk. Siuiit matig hiiig, dorso-vcmnial gccompri-

iiiecrd til nüii lici iiitL-iiuic vcrbrccil; de spi-iccen vi'inr liet midden o!' nabij liet uiteinde

ingeplaui Cimberis.

DeUstliilden met smal giiiitviirmig uitgeholde epiplcuieu. I'niveiilip zeer klein. Snuit lang en

slank, de sprieten naliii liet midden of daaraehtcr ingeplant (Hg. 114I).

2. Doedycorrhynehus.

Neinoiiyx Redtenb.

(R 11 i n o m a e e i' Diiv.)

Sprictai nai^ciiocg in of iets vóór lift midden van den snuit in,:;eplant , niet drie

f;rootcre cindleedjes. Sniiitvorniige voortzetting van den Iwp ntati,i^ lan,i(, slechts iets langer

dan de kop zelf; oneffen, van voren in het midden gekield. Oogen groot , uitpuilend.

Bovenlip half-cirkelvormig, van voren bcwimperd. Voorkaken ver uitstekende , aan de

binnenzijde ongetand. Achterkaken tweelobbig ; de buitcnlob dun, draadvormig , het

uiteinde met een grooten, haakvormigen bundel borstelharen ; de binnenlob breed, aan

de basis hoornachtig, aan den tof lederachtig, lang gebaard. Kaaktasters draadvormig,

i,- ledig; het eindlid eenigszins cylindervormig , zoo lang als de voorafgaande drie leedjes

te zamen. Onderlip half-vliezig ; de tong driehoekig uitgesneden^ aan den rand bewim-

perd. Liptasters y ledig, draadvormig , de tong niet overschrijdend. Halsschild langer

dan breed. Schildje vrij groot. Dekschilden breeder dan het halsschild , van af de schouders

tot aan het uiteinde geleidelijk versmald; elk afzonderlijk aan het uiteinde afgerond;

zonder epiplcuren. Poolen gewoon , dun ; dijen ongetand, schenen zonder eindsporen.

Klauwlid aan de basis met een duidelijk lidvormig aanhangsel ; klauwen vrij groot, elke

in twee helften gespleten , van -ivclke de binnenhelft iets korter en dikker is. Lichaam

gestrekt.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /// het aangrenzend gebied voor.

Gelieel zwart, glanzig; lijn grijs, dieht-, op liet lialsscliild meer opgericlit lieliaard; zeer lijn,

verward en niet dicht bestippeld. Rij liet $ het laatste sterniet gewelfd, over het midden

lang afstaande behaard, aan weerszijden niet ecne scherp begrensde, op den bodem viltige,

dwarsgrocf; bij het $ gewoon. Lengte 4J—5 mm. In bouwland, op D e 1 pli i n i u 111 con-
solida. Niet inlandsch. In de Rijnprov., Wcstfalen en Hannover . . . (Ie p tti roide s F.j

1. Cimberis Des Gozis.

(Rhiiiomacer F., D i od y r h y n cli n s Diiv. pars)

Sprieten vóór liet midden of nabij het uiteinde van den snuit ingeplant , met dr te

iets grootere cindleedjes. .Snuit matig lang, dorso-ventraal gecomprimeerd en aan hef

uiteinde verbreed. Oogen groot. Bovenlip duidelijk. Voorkaken met een grooten tand aan

de binnenzijde z'ónr het midden. Achterkaken tweelobbig ; de buitenlob breed en kort

,

hoornachtig, aan het uiteinde gebaard; de binnenlob slechts met twee dikke, haakvor-

mige borstelharen aan de basis der buitenlob uitstekende. Kaaktasters dik, draadvormig,

i,-ledig. Tong vliezig , tweelobbig , in het midden met 4 krachtige borstelharen. Liptasters

2,-ledig , draadvormig , de tong overschrijdend. Halsschild ongeveer zoo lang als breed,

aan de zijden slechts zwak afgerond. Dekschilden cylindervormig . zonder epiplcuren.

Tarsklauwen gnvoon. Lichaam i,'estrekt.

De eenigc Europeesche soort komt ook in Ah'derland voor.

Glanzig zwart; dicht, geelachtig, geelgraiiw of grijs behaard; sprieten en ponten geelrood.

Dekschilden vrij grof, dicht behaard. Hij het <? de voorschenen duidelijk naar binnen gekromd;

de laatste 4 sprietleedjcs dicht, wit, afstaande behaard, het .-,e sprietlid korter dan bij het J.

Bij het J de voorschenen over het eerste ':• gedeelte recht; het 3c en 4e sterniet op liet

midden met, tot franjes vereenigde, dikke, gele haren. Lengte 3—4^ mm. Verbreid en niet

zeldzaa.n op bloeiende dennen. April, Mei. De larve, welke door Penis beschreven is, leeft

in de mannelijke infloresccnties, vooral van pas gevelde boomen; zij verpopt in den grond.

(rhinomacer Payk.) i. attelaboides F.
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2. DoedycoiTliyiichus (ItTiii. (Fig. 114).

(_Düidyrliyncliiis Mtgtrli; in litt. , DicKlyrliyuLiuis Gcrin.)

Sprit'/cii ihxbij het midden van den siiidt ofdaar-
achter iiigep/aiit ; wet ^ t^rootcrc eindlccdjcs, van welke
het laatste lid aan den top ink;esnoerd is, daardoor
schijnen de sprieten onduidelijk xz-tedi^;. Snuit lan,i;

en slank , aan het uiteinde verbreed. Oogen klein, sterk

uit/'iiilend. Bovenlip zeer klein. Voorkaken aan de
binnenzijde met een grooten tand. Achterkaken twee-

lobl'ig ; de lobben aan liet uiteinde af^i;erond en met
wcini};c , kraehtis^e borstelharen bezet; de buitenlob

huiger. Ton^i^ uit!^esneden. Liptasters de tong weinig
overschrijdend. Halssehild kort, breeder dan lant;

,

iets achter het midden afgerond-verbrecd. Dekschilden
breeder dan hei halssehild , cylindcrvormig , met smal
gootvormig uitgeholde epiplcuren. Het -^c tarslid breed
twcelobbig {Fig. 114//). Tarskhvnven gewoon.

De eenige Europcesche soort komt ook in Neder-
land voor.

Okcrgcx'l, riMicibniiii ol" zwnrainiin , lijn witgranw beliaard. DekscInUicn giol'tn cliclit bestippclif.

Bij het (? ck siuiit duiciclijk gebogen; iialsschikl biecd
,
gewelfd, veelal over de niiddellijn

neergedrukt ol' gegroeid; bet gedeelte van liet prüsterninii vóór de coxae uiinstcns zoo lang
als de voorcoxae. Bij bet J 'li-' .'•niiit bijna recht; het gedeelte van bet prosternnm vóór de
coxae korter dan de voorcoxae. Lengte 25—4 nini. (zonder den snuit). Op bloeiende dennen,
Ajiril, Mei. Zeer zeldzaam; Loosduinen, Arnhem, VVolt'bczen, Bcrgen-op-Zoom, Vcnbi en
Roermond. Van de levenswijze W(jrdt iets door Leprhiir mcdcgedeekl . 1. austriacus Oliv. 1)

LXXVI. Familie CURCULIONIDAE.

Deze zeer natuurlijke, onder den naam van „Snnitkevers" bekende lamilie, is met die der
Cli r ysonic lidac het rijkst aan soorten; zij vertoont eenc buitengewone verscheidenheid van vorm
en kleur, olsclioon eene zeer karakteristieke l'ainilicirck dadelijk in 't oog valt; velen zijn met de
scliittcrcndstc kleinxn uitgedost, terwijl anderen, zoowel door vorm alsook door de weinig opvallende
tinten, moeielijk in 't oog vallen en deze vooral een veilig verblijf hebben te midden eener omgeving,
waarbij zij weinig afsteken; dit laatste intusschen geldt ook voorde vele groene soorten die 0]i groene
plantendeclcn leven. De meest opvallende kenmerken zijn: het ontbreken der bovenlip; vervolgens
de langere of kortere, smallere of breedere, dunnere of dikkere, snin'tvormig verlengde kop (Fig. 1151,
I irt en 119) en de aan de zijden daarvan ingeplante, meestal duidelijk geknikte sprieten, bij welke
liet ie lid (scapus) verlengd is en met de volgende leedjes (pedicellus enlunicidus) een hoek vormt;
bovendien eindigen de sprieten in eenc, meestal duidelijk gelede, knots (Fig. 115 I en iiöIII); ook
z ijn de tasters rudimentair, inierst kort, kegelvormig en moeielijk zichtbaar. —^' Kop tot aan of tot

nabij de oogen in het lialsschild verzonken, ofwel met duidelijke, bij uitzondering uitpuilende slapen
;

ook wel achter de oogen meer of minder, soms (S t ropli oso m ns) scherp ingcsnocrd; liij Apo-
de rus 2) van aciucrcn sterk ingenoerd en niet eencn lialsvormigeii steel aan liet halssehild verbonden
(Fig. 120 I). De beide keelmiden loopcii , tengevolge van de versmalling van de eigenlijke keel, zoo
dicht aaneen, dat zij gewoonlijk in eene enkele naadlijn sainenkomcn; bij liet exotische genus Rliyn-
chophoriis daarentegen zijn zij duidelijk gescheiden.

De snuitvormige voortzetting van den kop, kortweg „snuit" genoemd, is van zeer verscliillende

lengte; hetzij dik, veelal zeer kort, in beide seksen even lang en aan het uiteinde hetzij breeder of
dikker (Fig. 115 1 en 116I, II); ofwel lang en dun, cylinticr- of zelfs draadvormig (Fig. iiólll,
VII, VIII, 119 Iin, ook wel eenigszins dorso-veniraal gecomprimeerd (bij het niet in ons gebied
vertegenwoordigde genus G a s te roce re 11 s n. a. als 't ware op een eendeiisnavel gelijkend), bij uit-

I) Deze' Mmrl wnJ hiin.'ii iijil il,,„r

Bvhmid..i,.

•1] Bij fiikcl.- lru|iiM-lH-

gewoon l:i[iy(.'ll liuU.

n^r ^flii'iJM'r^, h'ii uiin-ctilc, \uui' lul iii; 'Ijf v;m Cimliciis ;< I I

:l i\\\ [,'i'iMi», o 11. hij A. L.lUlclll^ Oliv van MaJaj;a.,Lar, lii'ell livl [iiaÈiiii'lje
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zomlcring wig- of clsvoniiig, in welke gevallen ileze liij liet $ meestal langer en dunner is dan bij

het (? Cl'"ig. 119I) O' '" sommige gevallen is de snuit altijd tegen de borst gerielit (1). v. Ore li e s te s),

veelal eelitcr in de rust in cenc, daarvoor bestemde, sniiitgroef op de onderzijde van den thorax

inlegbaar (Fig. I2i III). Bovenop, ter weerszijden, ol' langs de zijden van den snuit bevinden zich

de spricigrocven (1'ig. irs I, III, iifiU, V, VIII, 119I), welke hetzij leclit tegen de oogcn , ol'

meer ot' minder sterk naar onderen gericht zijn en zich

zelfs op de onderzijde kunnen vereenigen; bij de lïra-

chyrrliinini liggen zij bovenop of langs de zijden,

doch zijn niet naar onderen gericht, daardoor ligt de

scapus der sprieten in de rust boven de oogcn; veelal

is de opening der sprietgroeven, van boven gezien, op
het voorste gedeelte van den siuiit bovenop zichtbaar,

bij anderen (b. v. Erirrhinini) daarentegen zelfs

geheel naar het uiteinde van den snuit onzichtbaar; bij

B rach yrrh in u s o. a. aan het tiiteinde, ter weerszijden ,

meer of minder sterk , oorvormig verbreed (de zg. pte-

rygiën (Fig. 115 UI)), daar binnen het voorste gedeelte

van de naar achteren ondieper wordende S|)rietgroeven

van boven duidelijk zichtbaar; bij Psalidiiim o. a. zijn

de sprietgroeven breed en diep en in het onderste ge-

deelte scherp bencdenwaarts gericht; bij liarynotus
zijn zij zeer scherp ingegraven en naar de onderzijde

der oogen gebogen; bij Phyllobius loopen zij recht-

lijnig, zijn alleen van voren diep en doen aan eeu paar

neusgaten denken. Dan kunnen de sprietgroeven naar

voren tot aan of nagenoeg tot aan den mondhoek ver-

lengd zijn (b. V. Cleonus), of van den mondhoek op,

grooteren of kleineren afstand verwijderd blijven (L i x u s

L a r i n u s).

Sprieten in den regel 11-, bij uitzondering (o. a.

bij Apoderus) 12- of slechts 8-ledig2); in den regel

tusschcn den scapus en den fmiiculus geknikt (Fig. 1 15 I,

iirt III); bij de Attelabinae (waar de scapus naar

verhouding zeer kort is (Fig. 120 1)) en de A pio n in ae
(Fig. 119 Ia) (behalve bij het <j van A. difforme
(Fig. 119 IV) en dissiniile), alsmede bij enkele andere

genera, als: Rhamplius, Magdal is (Fig. 116 VII),
Chlorophanus (Fig. 116 VI) en vele Lixini, niet

of slechts onvolkomen geknikt, in welke gevallen de

scapus eveneens meer of minder kort, bij Magdal is

daarentegen vrij lang, doch sterk gebogen is. Bij de

geknikte sprieten is de scapus altijd lang, hetzij recht

nf meer of minder gebogen; zij overschrijdt alsdan veelal de lengte der sprietgroef, of stemt gewoonlijk
daarmede overeen; ook is zij hetzij in het midden van den snuit, of aan de basis ol' wel tegen den
mondhoek (o. a. Procas) ingeplant; meestal is zij naar het uiteinde knotsvormig verdikt en reikt

hetzij niet of tot aan den voorrand der oogen (b. v. Alophini) of overschrijdt dezen (b. v. Bary-
notus, Sitona); soms echter worden de oogen zeer ver overschreden (Brach y rrb i n us); in de

nrst wordt hij naar onderen langs de zijden van den kop (lira ch yderi n i (Fig. 1 16 I)), of boven de

oogen (B ra c h y rrh i n lis) gelegd. De funicidiis is 5 tot 7-, bij Dryophthorus 4-, bij uitzondering

8-ledig 3); bij de I. i x i n i en Tanysphyrus o. a. moet het 7e lid van den funicidus tcjt de knots

gerekend worden; meestal is hij behaard of met lijne borstelhnartjes bezet, doch bij de Hydrono-
mini glad en kaal. De sprietknots is eivormig, elliptisch, langwer|)ig; gewoonlijk 3-, bij Apoderus
4- (Fig. 120 I), bij uitzondering slechts 2-ledig4); meestal zijn de leetljes duidelijk gescheiden of ook
wel vast aaneengesloten, of is de knots onduidelijk geleed, geheel viltig; ook wel breed, ongeleed, met
een eenigszins beitelvorniig, viltig uiteinde (S pli e n op hor us); of langwerpig, niet gladde basis en een
klein, kegelvormig, viltig inteinde (Calandra); soms is de knots bijzonder lang (Magdalis bar-
bicovnis Latr. <?), bij het reeds gen(jen)de tropische genus Rhina eveneens lang, nagenoeg

l'i Ui. Br; L 11 V r ! Il i 11 u ^ lo n L- b V i

u

Hörlisl. Oria.

[. Küji iiii'l de spriclen,

II. OiidtTiijdp (/ truclianrer).

III. Buvfii/,ij(l(.' viin den k«)]i iin-i

(;>^), de linker valselic kaak

litleekfli van de reeliler (/)

{r.L} .-., h.-l

1) Bij lu-l NMjIje vai. \,.\ /.UKl-Aliik;i;ni.-.clj.- f;ll^l^ \ ii I h ü r i In ii ii s Stimuli n\.'rlivl! dr simil wj <irj.-iiia;il .i.- I.'ii

iifl Mijiaaiii ffi i^ lia.ulijii, bij liot iiiaiiiielit- duaicilU-HL-ii dikker 'ii kurlrl*. Ouk kaïi dr siiuil liij hel iii3iiint|c

liijzündiT sterk arwijkeii vaii ilk- hij lu'l wyljc, zou vertoont zfils In-t iiiaiiiiclje van dfii Zutil-Aiiiciikajiiisrlit-ii (i ra l o

lauriiï. K. een lang dwarsniutefksel aan weersziitli-n aan de liasi> van den platlcii siniit,

-J) Het tiüpiiclie genn» U h i n a Lair.

',i) Het Zuid-Aiiierikaaosclie tjeiiu^ A n u h u n u i Sthunli.

4) Bij liel OuM-Indisclie trenu* S i |. a I u = ScluiDh.

i^;U- van
in \uiin
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cvlindervormig en alleen uit het 8c spriotlid botaaiuie i). — Aan het uiteinde van den snuit bevindt

zidi de kleine mondopcning, waarin de zeer kleine monddeelei; , behalve de krachtige voorkaken

,

verborgen zijn. De voorkaken staan op de gewone wijze ingeplant, d. w. z. aan weerszijden op het

uiteinde van den snuit, in horizontale richting beweegbaar; veelal van 2—4. duidelijke tanden voorzien,

of met 2 weinig duidelijke

tanden of wel ongetand; bij

de R h y n c h i t i n i zijn zij aan

den buitenrand diep ingesne-

den, daardoor aldaar van groote

driehoekige tanden voorzien

(Fig. 120 11); bij uitzondering

(Balaninus) staan de voor-

kaken op den top van den

snuit aaneen en zijn in verri-

kale richting beweegbaar CFig-

116 IV'). Merkwaardig zijn bij

de B r a c h y r r li i n i n a e de z.g.

valsche kaken (Fig. 115 III),

welke op het oogenblik van

het uit den pop kruipen aan-

wezig zijn, in vele gevallen

nog gedurende eenigen djd
voorhanden blijven, doch ge-

woonlijk spoedig afvallen

,

waardoor meer of minder dui-

delijke litteekens zichtbaar blij-

ven; bij Psalidiuni blijven

deze valsche kaken in don

regel gedurende het geheelc

leven bestaan. Achterkaken

slechts met eene enkele, hoorn-

achtige, driehoekige, aan de

binnenzijde met stekels bezette,

lob. Kaaktasters zonder nader

onderzoek niet zichtbaar,

uiterst kort, kegelvormig en

stijf, de leedjes geleidelijk in

grootte afnemende. De keel-

uitranding is hetzij gewoon en

meestal door de breede kin

geheel opgevuld, zoodat de

achterkaken bedekt zijn (ad e-

lognathi), b. v. bij Brach y rrh in us, zelden is echter de kin liier smaller dan de uitranding van de

keel, of w-el de keeluitranding is dubbel, zoodat in het midden daarvan een steelvormig grondstuk

naar voren gericht is, waarop de smalle kin gezeten is, daarnaast zijn dan de achterkaken geheel

zichtbaar (pha ne rogn a thi), b. v. bij Liparus; de kin zelf is in het eerste geval quadratisch, trape-

zoidaal, ruitvormig, rondachcig of omgekeerd-driehoekig.

De oogen zijn rondachtig of ovaal, hetzij vlak of gewelfd, of wel kegelvormig uitpuilend, in

welke gevallen de voorrand van den prothorax aan weerszijden recht afgesneden is; ook kunnen zij

zijn amandelvormig, wigvormig-vcrlengd (R h i n ocy 1 lus), of in veriikaïe richting gestrekt, in welke

gevallen de voorrand van den proihorax. achter de oogen, lobvormig verbreed is. Zij zijn hetzij op

het voorhoofd duidelijk gescheiden, of slechts iets uiteensiaande (b.v. Orchestes) ofwel aaneen-

staande; bij Smicronyx taken zij elkaar bijna op de onderzijde van den kop, terwijl zij gewoonlijk

aldaar ver uiteenstaan. — Halsschild zeer verschillend van vonn, hetzij breeder dan lang of langer dan

breed, korter of langer kegelvormig, met meer of minder afgeronde zijden, of ecnigszins kogelrond,

of aan de zijden hoekig 2), tamelijk lang en eenigszins cylindervormig of trapezoidaal CLixus); ook

wel zeer groot, eirond (Psalidium); de voorrand aan de zijden veelal tegen de oogen lobvormig

verbreed (J). v. Bagous, Cry p t orrli y n cli us enz.); bij de I, ixini aan de basis met eene plooi,

waar de voorrand der dckschilden volkomen insluit. Als sexueele bijzonderheid vertoont het <J van

Bycticus aan weerszijden van het halsschild een doorn. — Prothorax zonder naad tusschen het

II i. 1. Snuit van SlruphuNumus curyli F. (scjjiu? ïti tle sprietjiruer). Orii:.

[I. Suuit uiPt >i)riel?roel' vau Fi>ucarli.i ïquutiiululu Ht-rbsl. Orig.

!ll. Suuit tuft sprÏËteu vati Bjlaniuu> uucuui L. Ori^.

IV, litfindf \:iu den suuit met de vuurkakeii vjn id. Najr />'_•'/(/.

V. Suuit vau Liparus iierniauus L. Ori^.

VI. Spriet %jn Chlurupbauus viridi? L. Ori^:.

VII. Suuit mei spriet vait .Ma{:dati> metuuoaia Gylli Orii;.

VIII, ld. vau Durylumus louirimauus Kür>t. Wijtje. Orii:.

M-rkwaardi^ ziju de hamervunuise sprieten bij tint tuauuetje vuu d.-!! up Java leveudeu (lerci docerus sec uri fe r

t.aede, bij welke bel laatste lid i'wU aU ee» i:rw.jteii dvvarvbalk vu4jrdo.-t. welke züy bret-d is als de gelieele spriel laiij: en

over de geheele oppervlakte der boveusle, btvede £ijde talrijke <iiituigeu draaj^t.

()nk wel, leuievültre vau de slerk hoekii.'e verbreediii,:: aan de (ijdeii . eenigsiiii^ zeslit>ekig ibij Zuid-Eurupeesclie syurlen vau

het, vwral ia Afrika verlegeuwuordi^de. geuus Bracb;i:erus Oliv.
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1

pionotiiin un de (.-pisterna. Prostcrmiin van voren al ot' niet uitgcrand, in het eerste gevnl Uan de

snuit in rust tegen de l)orst aangelegd worden; vc'iór de voorcoxae veelal dnidelijk nitgeliold, liij

Dicrantliiis en Bagous o.a. ter weerszijden kantig opgericlit; veelal met eene die|ie insnijding,

welke tiisselien de voortoxae door in eene, meer ol' minder diepe, sniiitgroel' tot aan liet mcsosterniim

ot' tot aan den acliterrand van dit gedeelte (Cr yptor rli y n clui s (Fig. 12 ! 111)), ja zelfs tot in of
tot aan het idteinde van het metasternum doorloopt (li. v. Cocliodes); in r;ist kan de snuit daarin

geborgen worden. Bij het niet in ons gebied vertejjenwoordigde genns Gas te rocercu s Laporte &
Brullé is het mesosternmn uitgehold, docli door eene, eenigszins hartvormige, aan weerszijden inge-

drukte, plaat bedekt, de snuitgroef is daardoor tusschen de middelcoxae overwelfd; bij het eveneens
niet in ons gebied vertegenwoordigde genus C ani p t o rr li i n u s SchiJnh. reikt de snuitgroef slechts

tot aan den acliterrand van het prosternum, is echter zeer lang en over de geheele lengte bijzonder

diej) uitgehold. In vele gevallen ontbreekt de snuitgroef geheel.

De geivriclusholten der voorcoxae zijn van achteren gesloten, doordat de epiniercn van

den prothorax in de middellijn tegen elkaar aanstooten en de scheidingsnaad meer of minder
uitgewischt is. liij een aantal C u re ui i on ide n („A pos tasini e ri d en" genaamd) bevindt zich

een afzonderlijk middenstuk (door Sharp als „centro-sternalpiece" geduid) dat de voorcoxae

vaneen scheidt en dat o.a. bij Baris zoozeer ontwikkeld is, dat het zich zelfs tusschen de

cpiniereu voortzet, waarmede het geheel vergroeid is. Bij anderen („Sy n me riden" genaamd)
is daarentegen dit „middenstid;" naar achteren gedrongen, aangezien de coxae elkaar aanraken; hier

is het bovendien weinig ontwikkeld, soms zelfs rmiimcntair; in sommige gevallen scheidt het de

cpimeren vaneen, in anderen wordt het door dezen omgeven, die elkaar meer naar achteren raken;

bij Apodcrus is het rudimentaire middenstuk zelfs tusschen de aaneengegroeide epiineren ingesloten.

Bij C ry p torrh y nch u s is het moeielijk om eene juiste voorstelling te krijgen van den bouw
van het prosternum, omdat deze geheel tot eene snuitgroef uitgehold is; toch bestaat hier ook boven-

genoemd middenstuk, waar het in de diepte van de groef zoowel de coxaalholten alsook de cpimeren
vaneen scheidt; daar het geheel met deze laatsten vergroeid is, zoowel als met het voorste gedeelte

van het prosternum (het eigenlijke prosternum) waarin de snuitgroef ook doorloopt, zoo zijn de naden

ook moeielijk te onderscheiden i). Bij Calandra is het middenstuk van bet prosternum geheel rudi-

mentair en nauwelijks zichtbaar. Door den hier besproken bouw van het prosternum, waarbij dus

3 deelen in aanmerking komen, ie het eigenlijke prosternum, 2e bet gewoonlijk zeer kleine, soms
ruitvoimige of veelhoekige middenstuk en 3e de epinieren, die meestal zelf aaneenstooten of waarin

of waartussclien het middenstuk gedrongen kan zijn, zijn de Cu r en I io n i dae van de overige

Colcoptera onderscheiden; belangrijke mededeelingen werden daarover gedaan door Le Co:itf en Sfiarp,

De epimeren van den mesothorax reiken bijna, doch meestal niet tot aan de middelcoxae; bij

de meeste C ure u lion in ae reiken zij, ten minste van voren, tot aan het niveau van het episternuni

(Fig. 121 I); soms (o.a. Co ry ssom erin i, Ce u tho rrh yn ch i n i, Barin ini) zijn zij tot in den hoek
tusschen den prothorax en de dekschilden ingeschoven (Fig. 121 II), daardoor is het boven-uiteinde

vóór den schouder gelegen en van boven zichtbaar; bij de Bra ch y rrh i n i n i en Brachyderini
zijn zij door het episternuni van den mesothorax teruggedrongen, zoodat het episternnm den zijrand

van het dekschild onmiddellijk, op een afstand van de basis, bereikt; bij anderen (o.a. bij de Tro-
piphorini, Phyllobiini) reiken zij zelts langs het episternuni tot aan de basis van het dekschild.

De epinieren van den nietathorax zijn meestal onduidelijk. De episternen van den metathorax zijn

hetzij duidelijk of onduidelijk (b. v. Brach y rrh i n u s, Barynotus) van het metasternum gescheiden;

ook kunnen zij zelfs onder de dekschilden verborgen zijn (b. v. vele Acall es-soorten). — Het schildje

is meestal duidelijk, doch veelal ook onduidelijk, onzichtbaar of zelfs ontbrekend.

Het achtergedeelte van het lichaam, met de dekschilden, is veelal kort en dik, doch treft men
ook allerlei andere vormen aan; zoo zijn de dekschilden te zamen hetzij ovaal, eivormig, eenigszins

driehoekig, ruitvormig, elliptisch, langwerpig, lang gestrekt; zonder (b. v. Psalidium en Ortbo-
chaetes) of met schouders, welke alsdan zijn afgerond (b. v. Alophns), breed hoekig (b.v. Rhy-
tidoderus) of uitpuilend iGrypidius) 2). Soms zijn de dekschilden aan de schouders door de

cpimeren van den mesothorax schuin afgesneden (o.a. bij Baris). Aan het uiteinde zijn zij hetzij te

zamen afgerond of afgeknot, ofwel elk afzonderlijk breed afgerond (b.v. Acalyptus), of in een

langeren of korteren tand uitgetrokken (b. v. Ch 1 orophan us, L i x us). In enkele gevallen vertoonen

zij nabij het uiteinde eene, zeldzamer twee bultige veriievenheden (Bagous), of op het vereenigings-

punt van de 3e en 9e tusschcnruimte eene spitse voortzetting (Dicran thus) 3). Soms is de zijrand

achter den schouder uitgerand, om de voorste lob van het episternuin van den metathorax op te

nemen (vele Ce n tborrh y nch i n i). De epipleurcn zijn hetzij zeer duidelijk of zeer smal en

Hij liet exotische !;enus F, ti y m: il u p lm r u s Herlist is tiel middi-llsluli weinig oiilwiklveld en silieidl de eoxae valleen, liel ia

tulaul met liet vuurste j;edeelli' van liet prubleinllin en met de epimeren \ergrüeid. /ell-, ?,iel men fieene naden meer,

die sleelils duor indrukken aangeduid n}u; de [leide CM\ae zijn overiirens finmlendeeK duur ln-t vuurstr i-edeeile van het

proslernmn en /.elts duur de epiineren gesciieiden.

Merkwaardig zijn de dekseliildeii hij het Zuid-Anierikaansche genus Caniarulus Sehilnh, welke ie fanien een breed, gewelld

seliild vurnieii, dat aan de sehunders sterk naar huilen uitspringt, terwijl van al dit breede vuursie gedeehe de zijrand naar

hel uileinde zich geleidelijk versmalt.

Merkwaardig zijn de /,uid-Ainerikaansche genera .Sternuclius Sehiiiili. en 'rytunins S.I1.H1I1., Inj welke di- dek,ehilden

zieh aati den wurhd naar buiten in een duurn of tand veriu'eeden.
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oiiduiclulijk , nok kunnen zij (intlirckcn. Op tic binnenzijilc dtr dekscliildcn liL-vintlc zkli uene bijzomlcre

groef, waarin de opgerichte rand der epimeren van den nietatliorax , alsook die van de sterniten

passen, waardoor liet aclitersfedeelce van liet licliaam cenc i^roote vastheid en steviglieid verkrijgt. I5ij

Calandra vcrtO(nien de dekschilden aan het uiteinde een vliezige zoom. Zij hedekken in den regel

het gehcele achterlij!', doch kan liet pygidiinn ook onbedekt blijven (o. a. bij Acalyptus, Gynme-
tron en Calandra). Bij een aantal ongevleugcide soorten zijn de dekschilden verkleefd of aaneen-
gcgroeid (o. a. bij 15 rach y rrh i n ii s. Brac li y de res en Liparus). In de meeste gevallen zijn de
ilekschilden voorzien van stippcirijen , stippellijnen, of met meer of minder diepe langsgroeven, ivaarin

al of niet eene duidelijke stippelrij ofketenrij; zeldzamer met eenige andere sculptuur (b. v. Li pa rus).

Het achterlijf bestaat uit 5 zichtbare sterniten; het middengedeelte van het ic stcrniet, dat tegen het

nietasternum aanstoot, is afgerond, afgeknot of stomp, zelden spits (A t te I abi n ae en enkele Li x iis-

so(irten). Bij de Tychiini reikt de aclnerrand van bet 2e sterniet aan weerszijden tandvormig tot

aan den voorrand van bet 4e, over bet 3c

j. heen C^ig. 121 IV). Veelal kunnen enkele

sterniten (b.v. bij de Attelabini het 2e tot

4e, bij Liparus het ie en 2e) vergroeid zijn,

terwijl de naden nog geheel of alleen aan de

zijden zichtbaar blijven; ook is bij de gebeele

Sub-fani. der Attelabinae het 5e sterniet

sterk gereduceerd. — De pooten zijn in den
regel tot gaan ingericht ; soms de acbterpooten
nicer of minder tot springen geschikt, o.a. bij

de Orchestini, waar de dijen eenigszins

opgeblazen zijn i). Voorcoxae rondacbtig, in den
regel meer of minder kegelvormig uitpuilend,

soms lang-kegelvormig (b.v. A p ode rus); hetzij

aaneenstootend of meer of minder van elkaar

gescheiden, in welk geval de tusschenruimte
vlak ofwel gegroefd is, ten einde in rust de
snuit 0|i te nemen; ook kunnen zij dichter of
verder van den voorrand van bet prosternuin

staaii. De niiddelcoxae zijn eenigszins kogelrond,
bij de Attelabinae staan zij schuin , daar zij

naar voren eenigszins divergeeren.Deachtercoxae
staan dichter bijeen, of verder-, bij G ron o ps
o.a. , zeer ver uiteen ; ook zijn zij van den zijrand

der dekschilden hetzij tamelijk ver verwijderd

(b.v. Lixus, Cionus), of dicht aanstaande;

bij Orobitis reiken zij achterwaarts tot aan

de basis van het tweede sterniet , waardoor het

ie sterniet in 3 afzonderlijke deelen gedeeld
is (Fig. 121 V). De dijen stooten onmiddellijk
tegen de coxae aan, zoodat de korte, scheef-

staande trochanters alleen aan den binnen-
basaalboek der dijen als ingeschoven zijn (Fig.

115 II), bij de Apioninae daarentegen zijn zij door de trochanters duidelijk van de coxae gescheiden
(Fig. 119 V); zij zijn lang en dun, eenigszins cylindervormig, soms een weinig gecomprimeerd of
lang-elliptisch, bij Brac h y r r h i n us o.a. naar bet uiteinde plotseling knotsvormig verdikt (Fig. 1 15 II),

ook wel meer uf minder sterk opgeblazen 2). Veelal zijn de dijen, vooral die der acbterpooten,
getand. Schenen cylindervormig of zijdelings gecomprimeerd, aan den buitenrand (behalve bij enkele
exotische soorten de voorschenen) nimmer getand; recht, bij uitzondering naar binnen gekromd; met
(b.v. Magdalis, Cryp t or r h y neb us, Pissodcs (Fig. 117 V), Cossonns) of zonder (b.v.
B rac h y r rhi n n s) baakvormig gebogen nagel aan den buiten-tophoek; bij Orcbestes o.a. is deze
nagel aan de voorschenen uiterst klein en wordt alsdan gemakkelijk over het boofd gezien; ook bevindt
zich aan of r.abij den binnen-tophoek veelal een baakvormigc eindspoor of doorn, nagel, of scherpe
tand (Fig. 117 VI); bij Philopedon steekt de buiten-topboek der voorschenen naar buiten lepel-
vormig uit. Schenen bij de Attelabini aan den top met i (t?) of 2 ($) klatiwvormige eindsporen.
Het uiteinde der schenen „het korfje" vertoont nog al eenige verschillen; het is nl. open (Fig 117 IV),
wanneer de buiten-topranci niet scbubachtig tegen bet geledingsvlak van de tars omgebogen is (o.a.

bij PbyUobius, Alopbus, Brach y de re s), het kan dan zijn kroes- of bekervormig, geheel aan
den top gelegen en vrij wel om de inplanting van de tars ontwikkeld (b.v. Ilypera), ofwel smal

II
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ni scluiin nlgcsnedcn (li.v. H r iicii v.i l- re s (Fig. ii- I)), of op den nchtcrrnmi vrij lioog opgaande

(b.v. Tanymcciis), in den regel met een Icrans van stijve borstclliarcn omgeven; aan de aeliter-

schenen vaii Liophioeus vertoont het een lioeCijzervonnige, gladde, glanzige, vlakl;c ring om de mplan-

tin<i der tars nog kan bet Uorfje eenc, soms zeer duidcliike, gladde plaat tegen den buitenkant der tars

omsluiten (o.a. bij l.iparus (Fig. ii7 II) en Curciilio); in andere gevallen is bet korlje der achter-

sebenen .lesloien,' doordat de, van stijve borstclliarcn voorziene, buiten-toprand seliubacluig tegen het

oeledingsvlak van de tars omgebogen is (.b.v. Pbilopedon (Fig. 117 lU) en Bar y n ot us). Tarsen

4-ledi.' (beter gezegd schijnbaar 4-ledig, pseudo-tetrameer), of bij booge uitzondering 5-ledig (Dryo-

pbthorus); het eigenlijke 4c lid G'ct basaalleedje van het klauwlid) is nl. rudimentair en verborgen

,

bij Drvophthorus daarentegen bijna zoo lang als het 2e lid, van daar pcntamcer. Gewoonlijk

bc'zitten" de tarscn eene viltige of spongieuse zool en meer of minder verbrccde Iccdjes, van welke bet

3e 'tweelobbig of hartvormig uitgerand is (Fig. 117 V); bij uitzondering zijn alle tarsleedjes smal, cy-

lindervormi", zonder zolige onderzijde, maar met borstelbaren bezet (b.v. bij D 1 c ra 11 1 li u s ,
vele B a g o us-

soorten en het Zuid-Europeescbe genus 1', racb vee r u s; bij IMiytobius velatus, welke tusscben

waterplanten ondergedompeld leeft, zijn de smalle tarsen en ook de schenen van eenige zwembareii

voorzien- zelden (b.v. Mvniops) is het 3e tarslid op de bovenzijde hartvormig ingesneden, doch

zonder liitranding op de onderzijde. Rij bet genus Conocepbalus Scbinih. uu Madagascar en

enkele andere tropische genera is het 3e tarslid cirkclroiid, scbijfvormig en ongedeeld. Als eene

bijzondere afwijking ontbreekt bij Anoplus het klauwlid i) geheel en is bet 3c (laatste) lid scbijl-

vormig verbreed, klauwen hetzij vrij, al of niet voorzien van een tandvormig aanliangsel aan de

binneivzijde, of van een baakvormigcn, stompen of spitsen tand aan de basis, of met gespleten top; ot w-claan

de basis'aaneengegToeid; bij uitzondering zijn zij ongelijk eii aaneengcgroeid i,o.a. bij een paar Pen t ehis-

soorten uit Spanje en de Pvreiieeën); bij uitzondering slechts met een enkelen klauw (o.a. bij de

in Spanje voorkomende Cncorrhinus prodiguus F., bij Moiionycbus en S te reon y eb n s).

De scxuecle kenmerken zijn zeer verschillend, meestal is de snuit bij het S langer en dunner

dan bij bet ^. Ook is een bijkomend klein tergiet bij de mannetjes voorhanden, dat intusschen met

altijd duidelijk zichtbaar is," wijl bet soms geheel teruggetrokken en door bet pygidium bedekt kan

zijn. In andere gevallen is van een bijkomenden ring alleen de onderzijde zichtbaar en deze doet

zich dan voor als een zesde sterniet.

Het lichaam der C u r c n lion idae vertoont, evenals dat van de meeste soorten der andere

Rbynchopliora-familiën, eene grootere vastheid der deelen van kop en prothorax dan bij de overige

Coleoptera, waar de verschillende deelen van het tegument van kop en prothorax door een aantal naden

samenhangen en daardoor een minder vast luiidskelet vormen. Het gebeele lichaam vormt veel meer een

vast .Tebeel, is zeer bard, soms zelfs bijzonder hard (o.a. de in ons land voorkomende C r y p t o r r h y n c h u s,

A ca Tl es, Li paris, Curculio); veelal is het lichaam kort, breed en dik (soms ook van onderen

sterk verdikt), gedrongen, of wel ovaal, lang-ovaal, langer of korter eivormig, peervormig, elliptisch,

cylindervormig, lang gestrekt, soms zeer smal, ook wel quadratiscb, eenigszins driehoekig ot ruit-_

vorinig (b.v. Halaninus), of meer of minder kogelrond (o. a. Mylacus en Orobitis); meer ol

minder gewelfd, soms sterk bultig opgericht, bij uitzondering vlak (o.a. Cossonus), ot bijzonder

vlak (b.v. de Kaapscbe A n t lia rr h i n u s zamiae Thunb.). Het tegument is lijner of grover behaard,

hetzij neerliggend of opgericht, verward of in rijen, ook wel met borstelbaren of knotshaartjes;

bescluibd, hetzij met breede scbubjes, haarscbubjes of scbubhaartjes; in geen andere familie treft men

zoovele beschubde vormen aan. Ook is het oppervlak veelal onbehaard, glad en glanzig, en eindelijk

nod etlen of onelVen, ruw, korrelig, soms bultig, met stekels of doorntjes (b.v. Apoderus hys-

trfx F. van Sumatra, met stekels op de dekscbilden) bezet, of met allerlei andere sculptuur 2); bij

de Lixini vertoont zich meestal een geel, rood of witachtig, poedervormig exsudaat, hetwelk de

cbitinehuid, met de sculptuur en de beharing, geheel overdekt en na verwijdering, bij het leven, na

eenigen tijd terugkeert; bij Hydrononiiis, Bagous, Phytobius velatus e. a. is een water-

afstootend" beklcedsel voorhanden. Velen zijn met de prachtigste kleuren versierd, wat meestal aan bet

scbubkleed moet worden toegeschreven; veelal zijn zij metaalglanzig; men vindt zulks bij zeer vele

exotische vormen, doch ook een aantal in Nederland voorkomende, zooveel kleinere soorten, kunnen,

vooral bij het leven, schitterend genoemd worden (Pb y I lobiu s-, Polydrosus-, Baris-soortcn

enz.); eene zekere vermaardheid hebben de z.g. Diamantkcvers of Juweeltorren (o. a. E n tiin us

impe'rialis Forst, uit Brazilië). Naast zoovele schitterend gekleurde vormen treft men een legio van

soorten aan, welke van minder of niet opvallende kleuren voorzien zijn; die op den grond leven ver-

toonen irewooulijk de kleuren , welke ben het best beschermen (b.v. onze op het zand der duinen levende

Pbilop'edon plagiatiim en de in Zuid-Europa, doch hoofdzakelijk in Afrika levende B racb ycerus-

soorten, echte grondkevers, welke plomp, dik, veelal vierhoekig, kogel- of eivormig zijn, eenigen niet

stekels, doorntjes of bulten en door bijzondere traagheid onderscheiden. Naast de allerkleinste soorten,

als: Rhampliiis, Apion enz., beeft men reusachtigen , als sommige iVfrikaanscbc Brac h ycevus-,

vele exotische Rh yn cbo phor us-soorten en het O.-Indische genus Protocerius Schijnb.

Il Bedel iiüPiul slefds liel kluuwliil aunycliiiim» , wal iiiil juisl is. Onvi-hium is de z.g. liijliliiinv {lU- «pi-aflaisus»
,
lieUle

larsaullid Inj de 2-g. jientamera, vulgeus ,1e ,«r.i/n. ) »,lke u.;.. ;eer uiilvvikkeld is liij de I.iieaii 1 de 11 en vele Seaial.aeideii.

2) Eene bgzundeie sculptuur op lialsseliild eii dels, lulden , uil di.lit aaiieeiistaande, n.nde Imlljes l.eslaand.. Iieell H y pli a n 1 u s

baceiler Gerni. uil Brazilië.
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overige Rli y n ch o ph oreii-

licicleii iv lictzij onduidclijlc

lis VI.UB -1 v:in A I l«' I :ili IK I

nr .'. lifiltriihiuhn:

"!'

Dc meeste C iirc iil i o ii idae zijn gcvleiigclJ, tocii lidiiien uok vele nngcvleiigelden voor, zoo-

o.a. alle 1! racliyrrli i niis-soorten, een aantal Hypcra's, Psa I i li i ii ni, Bary n o t iis, llracliy-

deres, Lipanis, Liopliloetis (bij welke de vleugels ooU wel verkort ol' rudimentair kunnen
zijn) e. a. Volgens ./. Rcilrenhachsr vcrtoonen zij de naaste verwantschap met de andere Rhyn-
clio pil o ren-laniiliën en de niet in ons gebied vertegenwoordigde Brcntliidae, alsook met de

Rrucliidae onder de Sub-orde der Pliytopbaga, zooweel door den bonw der monddeelen, alsook

door den larvenvorm, doch in de bijzonderheden van de nervatnnr der vleugels (Fig. 118) eene

zoodanige verscheidenheid, dat, behalve de lancctvortnige gedaante der vleugels en de altijd onver-

takte vena interno-niedia , ternauwernood een gemeenschappelijk kenmerk te onderscheiden is. Terwijl

in dit opzicht de C u re ti li on i dn e gedeeltelijk aan dc Ccram b y cid ae, de Bruchidae aan de

C h rysome I ida e herinneren, vertooncn de Scolytidae en de Brenthidae eene nervatuur als bij

de II is ter ida e en de Silphidae. Terwijl bij het Sc ol y tiden-geniis Toraicus de tenigloopende

aders geheel ontbreken en bij Uriichtis alleen de achterste voorhanden, doch kort is, zijn bij de

aniilien beiden ontwikkeld, doch tamelijk kort. De dwarsader tusschen

(o. a. bij Curculio) ol' zij ontbreekt geheel (b. v. bij het exotische

genus R h y 11 ch opbo r 11 s). De eindcel van de

vena scapularis is wel is waar voorhanden, doch klein

bij .^ 1 1 e 1 a b u s , R h y n c h i t e s , C u r c u 1 i cj , liet

Ne m o n y cli i d e n-geniis C i in b er is en het B in-

ch id e n-geiuis Caryoborus; zij is naar de

vicugelpunt open bij de P la t y r rli i n iden-geiiera

Macroce p hal us en Platy^rhinus en ont-

breekt volkomen bij dc Sco ly tid ae, B re n th i-

dae en Bruchus. Meestal zijn twee straaladers

voorbanden, veelal echter onduidelijk. De vena

ciibitalis ontbreekt geheel bij de Scolytiden-
genera Tomicus, De n d roe to lui s en ook bij

Rhynchophorus , of doet zich voor als

eene gewone of dubbele streep bij Attelabus,
Curculio, Macrocephalus, Brentluis,

B r u c h 11 s , zelden is zij gevorkt (C i m b e r i s). Dc
vena inierno-media is altijd gewoon De vena analis

ontbreekt bij Tomicus en Brenthus, meestal is zij twec-deelig en de voorste tak hetzij onmiddelijk

met de vena" interno-mcdia saniengesnioken (o.a. Bruchus, Macrocephalus), of door eene dwars-

ader met baar verbonden (Cimberis), of vrij (A t te la b iis, Rh y 11 c lil tes, C 11 re u 11 o, Den-

droctonns). De acliterste tak der vena analis ontbreekt bij R li y nch o p h or u s en De ndrocton us.

Het vleugelgewriclu ligt hetzij in het midden of meer naar den wortel.

De soorten zijn allen, zonder uitzondering, phytopbaag; men treft ze aan op alle mogelijke

planten, zoowel kruidachtige planten, als heesters," struiken en boomen; slechts weinigen leven onder

stecnen; dikwerf verschijnen zij in groote massa's en kunnen dan schadelijk worden. De wijfjes ge-

bruiken den, meestal langeren , snuit om gaten te boren in plaiitendeelen en de eieren niet den cier-

legger daarin gelegd, dieper in te schuiven. De larven knagen hetzij aan wortels (b.v. Brachv-

cerus), stengels, hout, bladdeelen of leven aan boomschors, in bloemknoppen , bloembodems, yrüchten

of zaden; veelal ontwikkelen zij zich in gangen ol' in galachtige aanzwcUingen , ofwel vrij aan dc

plant (b.v. de Attelabini, Pv li'v n ch i t es, Hypera, Cionus). Zij verpoppen zich daar ter plaatse,

waar zij als larven leefden, of wel in eene holte in den grond, of in een soort spinsel of cocon (bij

Hypera en Cionus), of in opgerolde bladen (Attelabini en Rhynchitini, bij welke de kunst-

vaardigheid opvallend groot is); enkelen omwikkelen zich in de bloemhoofdjes van Compositen
(b.v. Larinus en Rhi n ocyl lis), die van Clconus in de wortels van verschillende planten, van

I.ixns in stengels, van Anthoiiomus in vruchtbeginsels, van Balaninus in C upii I ifere n-

iioten, die van Calandra's in graankorrels enz.

De larven leven voor het groote niecrcndeel te midden van het bestemde voedsel; zij zijn pootloos,

gewoonlijk weekhuidig, dik, cylindervormig, naar liet uiteinde een weinig versmald, gekromd, van

vele dwarsplooien voorzien; meer of minder behaard; eenigszins witachtig of kaaskleurig; met ronden ,

hoornachtigen, afwaarts gericbten kop; zonder ocellen; nici duidelijke, lederachtige bovenlip, welke

met den lederachtigen clypetis de ruimte tusschen de krachtige kaken van boven bedekt; bovendien

met uiterst kleine cylindervormige sprieten ; de ontbrekende pooten zijn soms vervangen door rond-

achtige bultjes of wratjes. Hiervan wijken af een aantal vrij levende larven en eenige die in bladen

minecren, deze kunnen iil. gekleurd zijn; die vrij leven vertoonen bovendien een gering aantal ocellen

(o.a. Deporaiis betulae 3, Hypera viciae 2 ocellen, Cionus één ocel).

Wat de naaste verwantschap betreft, zoo vcrtoonen de B ra cli y r r h i 11 i n i, met breede kin,

alsook de Zuideuropeesch-Afrikaansche Bra cliycerini cciiige overeenkomst met de Te nebr io n idae,

bij welke de mondholte geheel door de kin bedekt is. De Cossonini vertooncn groote verwantschap

met dc Hylesininae onder de fam. der Sco 1 y tidae.

De hier gevolgde indeeling is in hoofdzaak naar L. Ihiti-l's Coléoptères du Bassin de la Seine

(Rhvnchophora), in Aiin. Soc. Ent. France T VI 1888.
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I De dijen stooten oiimidcicllijk tcgcii de coxac a;in, zoodac de korte, sclicet'staaiulc trcichniiters
alleen aan den liinnen-liasaallKi'eU dur dijen als ingcsclioven zijn (Kig. 115 II) 2

De dijen zijn door de tiMclianters duidelijk van de coxae acsclieidcn CFie. iioV). IV. Siili-

Fam. APIONINAI- XM. Apionm!.

2 Middelcoxac sclinin staande,
daar zij naar voren eenigs-

zins divcrgecren. liet tegen
liet nietasternnni aanstoo-
tende middengedeelte van
liet eerste sterniet spits.

Het 5e sterniet sterk geredu-
ceerd. Sprieten niet geknikt,
de scapns vrij kort (Fig.

i2oI> I. Sub-Fam.ATTE-
LABINAE 3

Middelcoxac eenigszins kogel-

rond. Het, tegen liet

raetastenuim aanstootende,

middengedeelte van het

eerste sterniet afgerond

,

algeknot of stomp (slechts

bij enkele Li x us-soorten

spits). Sprieten in den regel

tussclien den scapus en den
rnniculus geknikt (Fig. 115

1, !i6Ill);bijChloropha-
11 11 s , vele L i X i n i, R h a m-
p 11 ns en M a gdalis slechts

onvolkomen of niet geknikt

(Fig. 116 VI, VII) ... 4

3 Epiineren van den mesothorax
niet tot aan de niiddelcoxae

reikend, doch daarvan dui-

delijk gescheiden. Voorka-
ken zonder tanden aan den
buitenrand. Het 2e tot 4e

sterniet vergroeid, de naden toch nog duidelijk. Alle schenen aan den binnenrand met zaag-
landjes en aan den top met 1 (<?) of 2 (J) klniiwvormige eindsporen. Tarsklanwen aan de
basis dicht aaneenstaande, als het ware aaneengegroeid; niet getand of gespleten. I. Attelabini.

Epimeren van den mesothorax bijna tot aan de middelcoxac reikend. Voorkaken aan den
buitenrand diep ingesneden, daardoor van groote , driehoekige tanden voorzien (Fig. 120 11).
Alle sierniten vrij. Schenen aan den top met of zonder, zeer kleine klauwvormige eind-
sporen. Tarsklanwen vrij, getand of als 't ware gespleten (behalve bij het niet in ons gebied
vertegenwoordigde genus Au let es Scliönh.) 11. Rbynchitini.

Voorkaken (Fig. 115 Hl) elk aan de voorzijde, op het oogcnblik dat het imago uit den pop
kruipt, met een aanhangsel dat veelal ook op een kaak gelijkt; deze twee „valsche" kaken
zijn hoornachtig, glanzig en van verschillende gedaante, meestal lang en slank, sonissikkel-
vormig en spits, of kort-kegelvorinig, ook wel aan den binnenrand getand; het zijn overge-
bleven larvenorganen. Wanneer de kever uit den grond kruipt, vallen of breken deze twee
kaakaaiihangels in den regel af, waardoor op de voorzijde, veelal op den top van ccnig
langer of korter uitsteeksel, een dof littceken i) overblijft; 'bij uitzondering echter blijven deze
valsche kaken nog langen tijd zitten, bij P sa lid i n in" zelfs 'schijnen zij zelden te ontbreken.
De vorm der voorkaken verraadt reeds eenigcrniatc het bestaan dezer aanhangsels, daar zij

alsdan eene breede oppervlakte hebben en meer geschikt zijn tot vermalen dan tot af bijten 2).
Snuit dik, veelal zeer kort, in beide seksen even lang. Sprietgroeven op de bovenzijde
of langs de zijden van den snuit (Fi^. 1 15 1, Hl en 1 irt I, if). Oogen veranderlijk, doch meestal

rit', ll'.i, I— IV, Siiiiii lii| Api..iiiiii.

r. n^.^^lu[lla |. u nu, ii ;i .• V. rj ; 1,/, iJ. J. (Jrij;.

II. .\|,M.ii rulirnstr,. I'. (? , Il,r id, J, Onii.

III. A],;i.ii Vüiai Hfrl.^l J" ; III,,. ld. J. Oiii;.

IV. .\()ion dillurm,' Genii. ^. Orig.

.\piun. .Nant' /{,,/,-/. (1. U'ucliiiiilcr).,V. 1',„>1

1) Hel lincfkiMi val! duij.'lijk itj 'l laiiilcT men de vüinkakcn van d,'

-) Wanneer di' viiurkakeii van een spitsen lup voorzien £i)n en
kant, dan oiilhrcekl dil aunllangsel, zuit ouk Itet lilteeken.

vuor/.ijde

de andi'i

beziet.

Kn.|pl,

35
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rund cii gevvelfil. Scapu'; der spriecen lang, de lengte dcf sprietgroet' gewoonlijk ver ovcr-

sclirijdend (Fig. 115 1), zeer /.elden daarmede overeenstemmende. Bij de mannetjes van alle

soorten is liet pygiiliuni in twee op elkaar volgende deelcn gedeeld, waardoor 8 tergiten,

bij liet $ daarentegen 7 teigiteii voorhanden zijn. Voorcoxae aaneenstootend. Schenen zonder

nagelvormige eindspoor aan den bniteii-top-

lioek. Ta rsklauwen zonder tand ofaanhangsel.

De metainorpliose heeft geheel in den grond

plaats. 11. Sub-Fam. BRACHYRRHINI-
NAE O 5

Voorkaken zonder aanhangsel of litteeken aan

de voorzijde. Snuit veranderlijk, hetzij kort,

doch meestal lang of zelfs draadvormig

(Fig. iifi UI, V, Vil, VIII); in beide

seksen lieizij gelijk of ongelijk, in welk

laatste geval het J een langercn snuit heeft

dan liet g 2). Sprietgroeven geheel ofgrooten-

deels langs de zijden (Fig. 116 III, V, VlU).

Sprieten geknikt Cbehalve bij Chloro-
phanus (Fig. 116 Vl), vele Lixini,
Rhainplius en Magdalis (Fig. 1 16 Vil));

de scapus meestal in overeenstemming

met de sprietgroef. Oogen veranderlijk,

zelden gewelfd (Sitona, het Sub-gen.

Pachyr rh in 11 s enz.), veelal amandelvormig

of in vertikale richting verlengd. Voorcoxae

hetzij aaneenstootend, of van elkaar ge-

scliei'den, in welk laatste geval de tusschen-

rnimte vlak is , ofwel gegroefd om den snuit

op te nemen (Fig. 121 UI). Epimeren van den

mesothorax, ten minste van voren, het niveau

van het episternum bereikend, soms tot in den

hoek tussclien den protliorax en de dekschil-
IV. li. l.ij UIm II. liiiis. Nam liniri. dcii iiigesclioven (Fig. UI II). Achtcrpooten

tot gaan, soms meer of minder tot springen

ingericht. — De larven leven van wortels,

stengels, hout, bladen, bloemknoppen, bloembodems, vruciiten of zaden; zij ontwikkelen
zich hetzij in een gang of in eenc galvormiiig, ofwel vrij aan de plant (Hypericini,
Cionini); zij vcrpoppen zich daar ter plaatse, ofwel in den grond in eene holte of in

eene soort cocon UI. Sub-Fam. CURCULIONINAE ....." I3

Epiinerum van den mesothorax door liet episternum van den mesothorax teruggedrongen,
zoodat het episternum den zijrand van het dekschild onmiddellijk, op een afstand van de

basis, bereikt (Fig. 115 U). Dekschilden verkleefd. Ongevleugeld 6

F.pimerum van den mesothorax zelf, langs het episternum, tot aan de basis van liet dekschild

reikend (1'ig. 121 1) 7

Sprietgroeven aan

sprieten in rust

aan de basis aaneen

aan het ie . . .
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farsklaiiwcn vrij lo

Voorrand v.iii den protliorax (ip de onderzijde iiitgernnd, aan weerszijden van de uitrandini;

van Uora' ImartVanjes voorzien. Halsscliild niet cene duidelijke, lljnc langskiei over het midden.
Oogen vlak, ovaal, met de lengteas naar cnideren gericht X. Tropiphorini,

Voorrand van den protliorax op de onderzijde

epx. mes.

epm.ines.

eps.mct.

fpis. mes.

epim. w es.

eps.mft.

zonde
Ooï

nitraiiding of bijzondere beharing,

meer ot" minder ueu-eltd y

y lluiten-toprand der achterschenen niet schub-

aclnig tegen het geledingsvlak van de tars

omgebogen, liet korfje daardi)or open.

V. Phyllobnni.

litiiteii-toprand der achterschenen scluibachtig

tegen bet geledingsvlakvan de tarsomgebogen,
liet kiH'fje daardoor gesloten (Fig. 1 17 lil).

VI. Philopedini.

10 Voorrand van den protliorax aan weerszijden,

achter de gewelfde oogen, met eene tegen

de slapen aangedrukte vlok van lange, witte

baren VU. Tanymecini.

Voorrand van den prothorax zonder deze haar-

vlokken; slechts bij Ba r y no t ns zijn eenige,

meer oFmindcrduidelijkc, wiinperbaren voor-

handen II

11 liet korfje der achterschenen aan de buiten-

zijde gesloten door eene, aan den rand van

eene franje van stijve borstelliaren voor-

ziene, schubachtigc ombuiging. Episternen

van den metathorax onduidelijk van het

inetasteriuim gescheiden. Scapns der sprieten

den voorrand der oogen overschrijdend . 12

Ilct korfje der aciuerschenen zonder scliub-

acluige ombuiging (Fig. iir IV). Epi-

sternen van den metathorax duidelijk van
het metasternum gescheiden. Scapus der

sprieten ongeveer tot aan den voorrand
der oogen reikend. Het litteeken op de
voorkaken slechts oppervlakkig aangeduid.

XI. Alophini.

12 Voorhoofd met eene diepe dwarsgroeftusscbeu
de oogen. De valscbe kaken in den regel

blijvend, naar het schijnt slechts zelden

afgebroken. Sprietgroeven diep en breed

;

de bovenrand tot aan de voorlioofdsgroef

doorloopend, het onderste gedeelte scherii

benedenwaarts gericht. Ilalsschild zeer groot,

eirond. Dekschilden ovaal, zonder schouders.

Ongevleugeld VIII. Psalidiini.

Voorhoofd zonder dwarsgroef tusschen de oogen. Het litteeken op de voorkaken groot en zeer

duidelijk. Sprietgroeven scherp, naar de onderzijde der oogen gebogen. .Schouders voor-
handen IX. Barynotini.

13 Klauwlid met een, in den regel verborgen, rudimentair basaalleedje (het eigenlijke 4e tarslid)

;

bij Anoplus ontbreekt bet geheele klauwlid. Funiculus der sprieten 5- tot 7-ledig ... 14

Het basaalleedje van het klauwlid (d. i. bet eigenlijke 4e tarslid) bijna zoo lang als liet 2e

tarslid, de tarsen daardoor 5-ledig. Funiculus der sprieten 4-lectig. Oogen opvallend klein.

XXXIX. Dryophthorini.

14 Voorsclienen zonder rcgelmatigen kam van kerftandjcs en stijve borstelharen over het niiildcn

der achterzijde 15

Voorschenen over bet midden der achterzijde, over de geheele lengte, met een regelmatigen

kam van kerftandjcs en siijve borstelharen. Alle schenen met evenwijdige rijen van kleine,

wijd uiieenstaande, haartjes. Spriciknots met een glad basaalgedcelte en een viltig uiteinde,
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dat ot' ()ii«eleed of oiuliiidclijk geringd is. Voorcoxae door eciii; smalle prosternale voort-

zetting van elkaar gcsclieiden.'Uit'einde der dckscliilden met een ineer ot' minder duidclijken

vliezigcn randzoom. Pygidiiim onbedekt. Uiteinde van het 3c, tamelijk smalle, eenigszins

hartvormige tarslid, op de onderzijde zonder inkeping XXXVIII. Calnndrini.

i<^ Schenen zonder baakvormig gebogen nagel aan den bniten-tophock (slechts vertooncn de

O r c h e s t i n i een uiterst IJein haakje aan den btiiten-tophoek der voorschenen, hetwelk door de

zeer «eringe afmeting gemakkelijk over het hoofd wordt gezien); aan den binnen-tophoek al

(Tig. 117 VI) of niet met een naar binnen gerichten haak iij

Schenen aan den bniten-tophoek met een haakvormig gebogen nagel (Fig. 117 V). Achtenand

van het tweede tot vierde sterniet recht 37

16 Voorkaken gewoon ingeplant, d.w.z. aan weerszijden van den snuit en in horiz(nitale richting

beweegbaar '7

Voorkaken op den top van den snuit aaneenstaande en in vertikalc richting beweegbaar

(Fig. 116 IV). Snuit zeer lang en dini, draadvormig, bij de wijfjes veelal zoo lang als h_et_

'leheelc lichaam (Fig. 116 III). Lichaam eenigszins ruitvormig. . . . XXXVII. Balanininl.

17 Fnnicidns der sprieten 6- of 7- ledig '8

Funiculiis 5- ledig. Voorcoxae al of niet gescheiden 36

18 Achtercoxac van achteren tot aan de basis van het 2e sterniet reikend, het ie sterniet daardoor

uit drie alzjniderlijke deelen bestaande (Fig. 121 V.). Ilalsschild naar voren sterk neergebogen.

Licliaam sterk bultig gewelfd, eenigszins kogelvormig. Schenen aan den top geheel onbe-

wapend ....".' XXXV. Orobitini

Acbtercoxae op de gewone wijze, door middel van bet ie sterniet, van het 2de gescheiden. 19

19 Achterrand van het 2de sterniet hetzij recht of aan weerszijden naar achteren gebogen, over

de geheele breedte intiisschcn even ver van de basis van het 4e verwijdert;; of (L i gn y o d i ni)

het 2C sterniet aan weerszijden eenigszins driehoekig over den athterrand van liet 3e sterniet

nitoetrokken, doch niet, zooals bij de Tvcliiini, tot aan den voorrand van het 4e sterniet

reikend
"• 20

Achterrand van het tweede sterniet aan weerszijden tandvormig tot aan den voorrand van het

4e, over het 3e heen, reikend (Fig. 121 IV). Tarsklauwen aan de basis van een tand- ol'^

kla'uwvormig aanhangsel voorzien, of als 't ware gespleten XXX. Tychüni,

20 Epimeren van den niesothorax niet tot in den hoek tussdien den prothorax en de dekschilden

ingeschoven. Voorcoxae aaneenstootend, bij de Acaly p tin i door eene smalle tusschen-

niimte gescheiden -'

Epiineren van den mesothorax groot, tot in den hoek tnsschen den prothorax en de dekschilden

ingeschoven (Fig. 121 II), bet boven-uitcinde daardoor vóór den schouder gelegen en van

boven zichtbaar. Voorcoxae meestal uitcenstaande. Achterrand van liet 2c sterniet aan weers-

zijden naar achteren verlengd 34

21 Achterrand van het 2e tot het 4c sterniet recht of ternauwernood gebogen 22

Achterrand van het 2e sterniet aan weerszijden eenigszins driehoekig over den achterrand van

het 3e sterniet uitgetrokken, doch niet, zooals bij de Tychiini, tot aan den voorrand van

het 4e sterniet reikend; die van het 3e en 4e sterniet recht. Tarsklauwen aan de binnenzijde

van een tandvormig aanhangsel voorzien XXXI. Lignyodini.

22 Tarseii gewoon -3

Tarsen zonder klauwlid, het derde (laatste) lid schijfvormig verbreed. Achterpooten iets tot

springen geschikt -^>^"- Anoplini.

23 Achterpooten geschikt tot gaan. Oogcn duidelijk gescheiden 24.

Achterpooten geschikt tot springen; hare dijen meer of minder verdikt, veelal als het ware

opgeblazen. Oogen op het voorhoofd dicht aaneenstaande of slechts door eene smalle strook

van elkander gescheiden. Voorcoxae al of niet aaneenstaande. Snuit altijd tegen de borst gericlit.

XXIII. Orchestini.

24 Voorkaken op de oppervlakte dicht bestiiipeld en behaard, aan de binnenzijde scherp en

ongetand, aan den top scherp haakvormig gekromd. Snuit kort en breed. Oogen rondachtig

of in de lengte ovaal, hetzij meer of minder uitpuilend of zelfs eenigszins vlak. Scapus der_

sprieten den voorrand der oogen overschrijdend ^^I1• Sitomm.

Voorkaken kaal (slechts bij I.epyrus en eenige Lixini op de bovenzijde met enkele

bundels stijve borstelharen); aan het uiteinde twcelolibig of aan de binnenzijde ,
nabij

den top, getand ^5
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25 Tarsklniiwcn a;in de basis aaiiccngcii;rociil. Aclitcrcoxac tamelijk ver van den zijraiid der dekschiiden

verwijderd. Sprieten niet of slechts zwak geknikt, liet 7e lid van den i'iMiiculiis tot de knots

bclioorende. Ilalsschild aan de basis met ccne plooi, waartegen de iiitgelioldc voorrand der

dekschiiden volkomen aansluit. I)c meeste soorten scheiden een geel-, rood- of witaclitig,

poedervormig exsudaat af, hetwelk de chitineluiid, met scniptnur en hcliaring, geheel of

grootendeels overdekt en na verwijdering, bij het leven, na eenigen tijd terugkomt.

XV. LixiDi.

Tarsklanwcn vrij, alleen hij Sm i c ro n y x aantcngcgrocid, in welk geval de snuit door eene dwars-

groef van het voorhoofd gescheiden is, de oogen op de onderzijde elkaar bijna raken en de

loe stippellijn veel korter dan de t)e is 26

26 Oogen naar buiten nitpnilend. Tarsklauwen gewoonlijk aan de binnenzijde van een tandvormig

aanhangsel voorzien, bij Anthonomns varians Payk. en lirachonyx pineti Payk.

de klauwen gewoon. Voorco.xae dicht bij den voorrand van den prothorax slaande. Schildje

ovaal en gewelfd XXIV. Anthonomini.

Oog meer of minder vlak, soms iets gewelfd (Th ryogen es), tegen de zijden van den kop

als 't ware aangedrukt. Tarsklauwen gewoon, bij de Ellesc li in i met een haakvormigen tand. 27

27 Halsschild oneffen, met eenige uithollingen. Oogen in vertikale richting verlengd. Voorrand

van het halsschild aan de zijden, tegen de oogen, sterk lobvormig verbreed. Achtercoxac

ver uiteenstaande. Lichaam bescluibd XIII. Gronopioi.

Halsschild zonder bijzondere uithollingen (bij Minyops door rondachtige indrukken dicht

netsgewijze geaderd) 28

28 Klauwen gewoon 29

Klauwen met een haakvormigen tand aan de basis XX. Elleschini.

29 Dekschiiden elk afzonderlijk aan het uiteinde breed afgerond, het pygidium onbedekt latend.

Voorcoxae door eene zeer smalle tusschenruimte gescheiden. Alle schenen zonder nagel aan

het uiteinde XNI. Acalyptini.

Dekschiiden aan het uiteinde te zauien afgerond, of elk afzonderlijk toegespitst. Voorcoxae vol-

komen aaneenstüotend 30

30 Derde tarslid diep tweelobbig of op de bovenzijde hartvormig uitgcrand, daardoor liet gedeelte

achter de basis van het klauwlid zeer kort 31

Derde tarslid vrij lang, afgeknot of slechts aan het uiteinde uitgerand. Inmiculus der sprieten

glad en kaal. Voorrand van het lialsschild aan de zijden, tegen de oogen, lobvormig ver-

breed. Anale sterniet met twee opgerichte haarvlokjes. Oppervlakte van het lichaam water-

afstootend XVIII. Hydronomini.

31 Achterschenen cyliiidervormig, zonder haakvormigen doorn aan den binneu-tophoek; het korfje

geheel aan den top, vrij wel om de inplanting van den tars ontwikkeld. Trochanters zonder

opgerichte haren XIV. Hyperini.

Achterschenen eenigzins zijdelings gecoinprimeerd , met een (naar binnen gerichten grooteren

of kleineren) haak aan den binnen-tophoek (Fig. 117 VI); het korfje smal en schuin afge-

snedeH. Trochanters slechts bij uitzondering zonder lange, opgerichte haren 32

32 Klauwlid de lobben van het 3e lid overschrijdend 33

Klauwlid zeer kort, tot aan de klauwen tusschen de lobben van het 3e lid ingesloten. Het 7e

lid van den funiculus tot de knots behoorende. De haakvormige doorn aan den binnen-

tophoek der schenen klauwvormig XVII. Tanysphyrini.

33 De uitholling der sprietgroeven op het voorste gedeelte van den snuit, van boven gezien, zichtbaar.

XVI. Curculionini.

De uitholling der sprietgroeven op het voorste gedeelte van den dunnen snuit, van boven
gezien , (zelfs geheel naar voren) onzichtbaar XIX. Erirrhinioi.

34 Ruimte tusschen de oogen smaller dan de snuit. Voorcoxae aaneenstootende, zonder snuitgroef.

Schenen zijdelings gecomprimeerd; met eene krachtige, haakvormige eindspoor. Klauwen
gewoon, vrij; sterniten, van terzijde gezien, naar achteren opgaande, niet in een zelfde niveau

gelegen XXXVI. Coryssomerini.

Ruinue tusschen de oogen minstens zoo breed als de snuit. Voorcoxae meestal uiteenstaande

(bij Am al lis en enkele Ph y to bi u s-soorten dicht aaneenstaaiide), de tusschenruimte meestal

met, zeldzamer zonder groef tot opneming van den snuit. Sterniten (van terzijde gezien)

nagenoeg in een zelfde niveau gelegen 35
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35 üc aclitur-lniitciihoul; v;iii licc nictastcrnuin , ^lls^cllcn ilc ;iclucrco.\ac en liet cpistcnuim van den

inctathorax, onmiddellijk het ic stcrnict bereikend. Vodrvelicnen (met uitzondering bij het J van

ecnige C e ii t h o r r h y n c h u s-soorten) zonder haakvorniige eindspoor aan den hinnen-tophoek.

Tarsklauvven veelal met een basaaltand ot' een aanhanijscl aan de binnenzijde.

XXXIII. Ceuthorrhynchini.

De achtcr-buitcniioek van het metasterninn niet tot aan het eerste sterniet reikend. Schenen

met cene haakvormigc eindspoor aan den binnen-iophoek. Dekschilden aan den schouder door

de epiniercn van den mesothorax schtiin afgesneden. Klauwen gewoon. . . XXXiV, Barini.

36 Het 3c en 4e sterniet van achteren reclit of gelijkmatig gebogen .... XXIX. Gymnetrini.

Het 3e en 4e sterniet aan de zijden plotseling naar achteren gericht, de achterrand daardoor

aan de zijden sterk gebogen. Epimeren van den metatliorax groot. Achtcrcoxae ver van den

zijrand der dcUschildcii verwijderd XXXII. Cionini.

37 Sprieten tusschen den scaptis en den funiciilns sterk geknikt. Voorcoxae iiiteenstaande, op de

aciiterhelft van het prosternnm door eene smalle plaat gescheiden, of wel met eene diepe

prosternale sniiitgroef. Klauwen gewoon, vrij 2''i

Sprieten niet of slechts onvolkomen geknikt, de scapns sterk gebogen (Fig. 1 16 VII). Voorcoxae

aaneenstüotend. Achterhoeken van het halsschild duidelijk, veelal spits. Dekschilden elk afzon-

derlijk aan de basis tneer of minder afgerond en lobvormig tegen het halsschild gericht,

zeldzamer recht of nagenoeg recht afgesneden. Klanwen gewoon of aan de basis getand.

XXV. Magdalidini.

38 Prosterntnn tusschen de voorcoxae diep uitgehold tot opneming van den snuit in de rust

CFig. 12 [ Hl) " XXVIH. Cryptorrhynchini.

Prosterntnn zonder uitholling tiisschcn de voorcoxae 39

39 Dijen op de onderzijde getand. Oppervlakte van het lichaam beschubd en bovendien met

knotsvormige, opgerichte schubjes bezet. Sprieten ongeveer in het achterste derde gedeelte

van den snuit ingeplant XXVII. Trachodini.

Dijen ongetand 4°

40 Onderzijde beschubd, bovenziide door schubjes gevlekt of met banden. Derde tarslid tweelobbig.

XXVI. Pissodini.

Onderzijde kaal of slechts iets behaard. Snuitzeerveranderlijk in vormen afmeiing,soms rudimentair.

XL. Gossonini.

I. Sub-Familie ATTELABINAE.
1. Tribus Attelabini.

Kop van achteren sterk ingcsnoerd en met een halsvormigen steel aan het halsschild verbonden.

Sprieten 12-ledig; de 1'uniculus 7-, de knots 4-lcdig; het 2e sprietlid de helft korter dan de

scapus (Fig. 120 I). Middelcoxae door eene brecdc voortzetting van het metasterncnii ge-

scheiden. Epimeren van den mctathorax duidelijk, lang; liehaard. Schildje brecdcr dan lang,

afgerond of cenigszins trapeziumvormig i- Apoderus.

Kop van achteren niet ingesnoerd, zonder halsvormigen steel aan het halsscliild verbonden.

Sprieten ii-ledig, daar de knots slechts 3-ledig is; de eerste twee sprietlcedjes nagenoeg aan

elkaar gelijk. Middelcoxae elkaar bijna aanrakende, slechts gescheiden dooreene smalle tusschen-

ruimte, gevormd door het samenkomen van ineso- en metasternum. Epimeren vanden
mctathorax door de dekschilden bedekt, rudimentair en onbehaard. Scinidje ongeveer zoo

lang als breed, cenigszins vierhoekig, aan het uiteinde afgerond 2. Attelabus.

II. Tribus Rhynchitini.
1 Achtcrcoxae, in de breedte-as, kort, cenigszins ovaal, naar buiten niet tot aan de episternen

van den mctathorax reikend, aangezien het eerste sterniet aan weerszijden, tusschen de

achtcrcoxae en de duidelijke, breede episternen van den nietathornx, gelobd is (Fig. 120 III).

Epipleuren der dekschilden zeer duidelijk 3- Byctiscus-

Achtcrcoxae, in de breedte-as, lang, tot aan de meer of minder smalle episternen van den

metatliorax reikend en het eerste sterniet, dat aan den voorrand geleidelijk uitgebogen is,

aan de zijden volkomen van het metasternum scheidend (Fig. 120 IV). Epi|ileurcn der dek-

schilden zeer smal en onduidelijk, of ontbrekend 2

2 Pygidium alleen hoornachtig en onbedekt, propygiditnii vliezig. Buitenrand der dekschilden

scherpkantig. Kop van achteren zonder duidelijke insnoering 4. Rhynchites.

Pygidimn en propygidiinn hoornachtig en onbedekt. Epipleuren der dekschilden zeer smal en

gootvorniig uitgehold. Kop met opgeblazen slapen, welke van den vertex door eene dwars-

groef of insnoering gescheiden zijn 5. Deporaus.
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II. Sub-Familie BRACHYRRHININAE.

111. Tribus 15 R A C H Y R R H I N 1 N 1.

I Kop op de onderzijde zonder bijzondere langsscrepen 2

Kop op de onderzijde, eer weerszijden, met diclit opeen suninde, diepe, glanzige langsstrepen.

a. Caenopsis.

1 Siiriecgrocven bovenop den snuit, van boven geheel zichtbaar O'ig. 115 1, lil) 3

Sprietgroeven geheel of gedeeltelijk op de zijden van den snuit, diep, scher|) begrensd en tot

aan de oogen verlengd. Eerste Unotslid zoo lang als de overige Icedjcs te zamen.

y. Trachyphloeus.

3 Dijen naar het uiteinde plotseling knotsvorinig verdikt, met een dininen basalen steel; veelal

op de onderzijde getand. Tarsklauwen gelijk 4

Dijen niet plotseling verdikt, altiid ongetand. Tarsklauwen meestal aan de basis samengegroeid

\o.n. P. grise lis t)), zeldzamer volkomen vrij (o.a. 1'. h i r tico rnis). Ptcrygiën meer ol

minder, soms zeer ontwikkeld "• Peritelus.

4 Lichaam behaard. Tarsklauwen aan de basis samengegroeid. I'terygien weinig ontwikkeld. TMylacus.)

Lichaam beschubd, zeldzamer behaard of kaal. Tarsklauwen vrij. Ptcrygiën sterk ontwikkeld,

eeniaszins oorvormig; sprietgroeven daarbinnen diep, naar achteren ondieper wordend

(Figt 115 lil.) '>• Brachyrrhiüus.

IV. Tribus B R .\ c H Y D E r i n 1.

1 Scapus der S|)rieten den achterrand der oogeu niet overschrijdend 2

Scapus den achterrand der oogen overschrijdend 3

2 Eerste lid van den fimiculus langer dan het 2e. Sprietgroeven bijna rechthoekig naar ouderen

gericht (1'ig. 116 II). Oogen gewoon gewelfd. Schildje onzichtbaar (fnucartia.)

Eerste lid van den funiculus zoo lang als het 2e. Sprietgroeven schuin achtenvaarts, eenigszins

als cene gebogen lijn of onder een zeer stompen hoek naar onderen gericht (Fig. 116 1).

Oogen kegelvormig uitpuilend. Vertex door eene rechte, scherp begrensde dwarsgroel, op de

hoogte van iWi\ achterrand der oogen, ingesuuerd. Schildje uiterst klein of niet zichtbaar.

12. Strophosomus.

3 Derde lid van den funiculus kogelvormig of verbreed. Dijen ongetand 4

Derde lid van den funiculus langwerpig of gestrekt o

4 Dekschilden onhehaard of met fijne haartjes bezet, niet met schubjes gemengd. Schildje klein,

weinig duidelijk 5

Dekschilden met eenigszins ruwe, opgerichte borstelharen bezet en bovendien meer of minder

dicht met schubjes doormengd. Schildje niet zichtbaar 11. Brachysomus.

5 Kop en halsschild meer of minder dicht bestippeld, glanzig. Scapus slank en dun, naar het

uiteinde knotsvormig; glanzig, lijn behaard. Dekschilden onbehaard of met meer ot minder

lange, tijne, opgerichte beharing, glanzig. Dijen al of niet getand .... 10. Exomias.

Kop en halsschild met dicht rimpelige sculptuur, daardoor mat. Scapus dik, gebogen, dof,

behaard. Tusschenruimten der dekschilden met drie rijen korte haartjes, van vvclke de haartjes

der middelste rij het langst, veelal borstelachtig en opgericht, die der zijdelingsche neer-

liggend, veelal stoffijn zijn. Voorste gedeelte van den snuit met een langwcrpigen, grooten

,

nensvormigcn, stompen bult (Rhinomias.)

6 Tweede lid van den funiculus der sprieten iets of duidelijk langer dan het ie. Dijen ongetand.

Korfje der achterschenen van achteren open , op de rugzijde der scheen een eind doorloopeudc

en van een langen kam van zwarte, stijve borstelharen of stekels voorzien (Fig. 117 I). Lichaam

lang gestrekt, tamelijk smal, nimmer dicht beschubd. Ongevleugeld . . 13. Brachyderes.

Tweede lid van den funiculus iets korter dan het ie. Dijen bij alle inhcemsche soorten aan de

onderzijde getand 7

7 Voorcoxae dicht tegen den voorrand van den prothorax aanstaande, ver van den achterrand

verwijderd. Schildje bij de in ons gebied voorkomende soort onduidelijk . . . (Eusomus.)

Voorcoxae ongeveer op gelijken afstand van den voor- en achterrand van den prothorax

verwijderd. Schildje duidelijk, soms zeer klein 14- Sciaphilus.

1} Bij een paar in Spanje en iii de I'jTenecëii Vüurkguieude süulten zijn de klauwen aaneeugegVüeid, dueb zeer yugelljk.
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V. Tribus P n Y L l o b i i n i.

1 Sprictgrucvcn gL-bogL-n en iiiccr of mimlcr ver iia;ir onderen ^'eviclit 2

Sprietgroeven kort, iils liet ware aan een paar neusgaten herinnerend, ofwel rechtlijnig tegen <ic

üogcn verlengt! en niet gebogen. Korfje der achterschcneii als bij Pol y dr o sns. Gevleugeld.

17. Phyllobius.

2 Ilct korfje der acliterschencn als een lioelijzervorniige, gladde, glanzige, vlakke ring om de

inplanting der tarsen. Vrij groote, plompe soorten. Vleugels verkort of rudimentair.

15. Iiiophloeus.

Het korljc der acbterscbenen beker- of kroesvormig. Gevleugeld 3

3 Snuit zeer kort en pkmip, met een half-cirkelvormig, glad, omzoomd vlak aan bet tiiteiude.

Schedel gewelfd. Oogeii klein, uitpuilend, tamelijk ver van den voorrand van bet halsscbild

afstaande (Scythropus.)

Snuit zonder balf-cirkelvormig, glad vlak aan bet uiteinde \l>. Polydrosus.

VI. Tribus P h i L o i> k i) 1 n 1.

Buitcn-tophock der voorschenen naar buiten lepelvormig uitstekende . . . 10. Philopedon.

Rnitcn-tophoek der voorschenen naar buiten niet uitstekende ly. Atactogenus.

Vil. Tribus T A N V m e c 1 n 1.

1 Gevleugeld. Schildje duidelijk. Dekschildcn met uitpuilende schouders. To|irand tier acbterscbenen

smal omgebogen 2

Ongcvleugcid. Schildje ontbrekend of onduidelijk. Dekschildcn met afgeronde scboirders. Scapiis

den acbterrand van het oog niet overschrijdend. Toprand der achtcrschcren niet omgebogen,
bet korfje op den acbterrand niet opgaande (Thylacites.)

2 Scapns der onvolkomen geknikte sprieten CF'g- ''^ VI) nauwelijks den voorrand van het oog

bereikend. Voorsebenen aan den binnen-tophoek tandvorniig tiitgetrokken. Korfje der achter-

schenen op den acbterrand niet of slechts weinig opgaande .... 20. Chlorophanus.

Scapns den acbterrand van bet oog overschrijdend. Voorschenen aan den biniien-tophoek niet

tandvorniig uitgetrokken. Korfje der achterschenen op den acbterrand tamelijk ver opgaande.

21. Tanymecus.

VIII. Tribus P s A L I ü I 1 N I.

Bevat slechts bet genus (Psalidiinii.)

I.\. Tribus B A R Y N o T I N I.

Bevat slechts het geuus 22. BarynotUS.

X. Tribus TROPiPHORtNi.

Bevat slechts bet genus 23. Tropiphorus.

XI. Tribus A L o p 11 I N I.

Tweede lid van den funiculiis zoo lang als het te. Halsscbild zonder langS|)looien. Schouders
afgerond. Achterlijf, tiisschen de rnet scbubjes vermengde beharing, glanzig . 24. Alophus.

Tweede lid van den funiculiis korter dan het ic. Halsschilii met langsplooien. Schouders breed,
hoekig. Achterlijf dicht en dik, krijtwit bescluibd (Rbytidoderes.)

III. .Sub-Familie CURCULIONINAE.

XII. Tribus S 1 T «j N I ^ I.

Bevat slechts het genus 25. Sitona.

Xlll. Tribus G R o N o p I N i.

Bevat slechts het genus 26. Gronops.
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\1V. Tribus H y p E R i N i.

Fiinicuhis /-Iciiig. Scapiis tot aan den voorrand of tot aan liet midden <ler oogcn reikend.

Vnorrand van het lialsscliild achter de oogcn niet ol" slechts zwak lohvorinig verbreed.

Gevleugeld of ongevlengcid -"• Hypera.

Funiculus 6-ledig. Scapus tot aan den voorrand der oogen reikend. Voornnul van het halsscliild

achter de oogen niet lobvormig verbreed. Gevleugeld 28. Limobms.

XV. Tribus L I X I N I.

I Scliencu zonder lange, afstaande haren aan den buitenrand. Snuit langer dan de kop. Spriet-

groevcn schuin onder de oogen gericlit -

Schenen met lange, afstaande, ruwe haren aan den buitenrand. Snuit zeer kort, eeuigszins

onregelmatig-vicrhoekig. Sprietgroeven nagenoeg loodrecht benedenwaarts gericlit. Oogen

langwerpig, eenigszins wigvormig verlengd. — De larven in de bloenihoofdjes van distel-

achtige Cumposi te n :,2. Rhinocyllus.

2 Sprietgroeven tot aan of nagenoeg tot aan den mondhoek verlengd. Snuit bovenop onellen,

meer of minder dik en kantig, matig lang. — De larven in de wortels eu onderste

stcngeldeelen van verschillende planten 29. Cleonus.

Sprietgroeven van den mondhoek verwijderd. Snuit zelden bovenop onelVeii, meestal cylindcr-

vorinig en vrij dun, soms lang 3

3 Halsschild tamelijk gestrekt, eenigszins cylindervormig of trapezoidaal. Lichaam in den regel

zeer lang en slank, meer of minder cylindervormig. Sprietgroeven op de onderzijde

van den snuit niet vereenigd. Dekschildcn veelal elk afzonderlijk toegespitst. — De larven

in de stengels van verschillende planten 3°- liixus.

Halsschild kort, van achteren verbreed, gewoonlijk van voren een weinig buisvormig versmald.

Licliaam eivormig, ovaal of langwerpig-ovaal, doch nimmer cylindervormig. Dekschildcn aan

het uiteinde afgerond. Sprietgroeven op de onderzijde van den snuit, in den regel, ver-

eenigd. — De Tarveii in de bloemlioofdjes van distelachtige Compositen . 31. Ijarinus.

XVI. Tribus CuRCULioNiNi.

1 Derde tarslid breed, duidelijk tweelobbig. Korfje der achterschenen open, aan den buitenrand

kort gekamd; eene gladde, meer of minder ontwikkelde, bij Liosoma rudimentaire, plaat

tegen den buitenkant van den tars omsluitend (Fig. 117 II) 2

Derde tarslid niet breeder dan de eerste twee leedjes, niet tweelobbig, slechts op de boven-

zijde hartvormig uitgesneden , zonder uitrandiiig op de onderzijde. Korfje der achterschenen

aan de buitenzijde half gesloten door eene plooi van de scheen; zonder kamvormige franje

aan den buitenrand. Ooglobben van het halsschild vrij duidelijk (Myniops.)

2 Het te lid der sprietknots (9e sprietlid) korter dan de volgende leedjes te zamen .... 3

Het ie lid der sprietknots zoo lang als de volgende leedjes te zamen. Epistenien van den

metathorax onduidelijk. Lichaam smal, lang gestrekt 36. Plinthus.

3 Voorkaken op de oppervlakte met eenige lichte haarvlokken. Plaat op het korfje der achter-

schenen zeer kort. Epimeren van den metathorax duidelijk 33. Lepyrus.

Voorkaken op de oppervlakte geheel onbeliaard 4

4 Plaat op het korfje der achterschenen zeer duidelijk (Fig. 1 17 II). Groote soorten, van 7- -16 mm. 5

Plaat op het korfje der achterschenen rudimentair. Halsschild dicht met groote, diepe stippels

bezet. Ooglobben nagenoeg ontbrekend, aldaar niet bewimperd. Bovenzijde van het lichaam

kaal of uiterst onduidelijk behaard. Soorten van 2— 3 mm 37. Liosoma.

5 Metasterniim, tusschen de middel- en achtercoxae, bijna zoo kort als het 3e sterniet. Voorrand
van het halsschild met zwakke uoglobben. De eerste twee tarsleedjes op de onderzijde over het

midden glad en kaal, slechts aan de zijden met borstelharen of wimpers bezet. Dekschildcn

met afgeronde schouders 35. Liparus.

Metasternum, tusschen de middel- en achtercoxae, minstens zoo lang als het 3e en 4e sterniet

te zamen. Voorrand van het halsschild met vrij sterke lobben onder de oogen. De eerste twee

tarsleedjes, evenals het 3e, op de onderzijde dicht met borstelharen bezet. Dekschildcn met

uitpuilende schouders 34. CurculiO.

XVII. Tribus T a N v s p H Y R i N i.

Bevat slechts het genus 38. Tanysphyrus.
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WIll. Tribus H Y D R o N o M I N i.

1 Prostcnuiiii, vi'ii'ii' du vDurcoxnc, duidelijk uitgeliold cu ter weerszijden, achter de lobvormige
vcrbreedingcn achter de oogcii , kantig opgericht 2

Prusternum V('>i'ir de vourcoxac niet uitgehold. Sprietknots dik, liet 2C lid van den t'nnicuhis

nauwelijks langer dan het ie 41. HydronomUS.
2 Sprietknots slank; liet 2c lid van den f'iniiciilus 2; ttit .ï maal zno lang als liet ic, het 7e

aanmerkelijk vergroot en tot de knots belioorendc. Snuit lang, zeer dun, glanzig. Dckseliildcn

op het verecnigingspunt van de 3e en 9e tusselienrninite in eene spitse voortzetting uitgetrokken.

3y. Dicranthus.

Sprietknots dik; het 2C lid van den funiciiliis ongeveer zoo lang als het ie, oFslechts iets korter.

40. Bagous i).

XIX. Tribus E r i r r 11 r n 1 n 1.

1 Oogen op de onderzijde van den kop dicht aaneenstaande. Tarsklanwen aan de basis aaneen-

gegroeid. Soorten uit ons gebied van hoogstens 2 mm. lengte 42. Sinicronyx.

Oogen op de onderzijde van den kop ver niteenstaandc. Tarsklanwen vrij 2

2 Alle dijen ongctand 3

Voordijen duidelijk getand. Rorlje der achterscliencn aan de binnenzijde open. 48. DorytorflUS.

3 Het 3e tarslid zonder borstelliaren op de onderzijde. Dekschilden met eene rij dikke, witte,

opgerichte schubben oi' sehnbliaren op de oneven tnsschenrnimten 4

Het 3e tarslid op de onderzijde der beide lobben met duidelijke borstelharen bezet. Dekschilden

zonder rijen opgerichte schnbharcn op de oneven tusschcnruimten, hoogstens met uiterst

korte, lijnc borsteUiaartjes 5

4 Dekschilden naar voren versmald, zonder uitstekende scliouders; op de al'wisselendc, verheven
tusschenrniniten met rijen 0|igerichte schubjes of borstelige sehnbliaren. Middcicosae niet

dichter bij de voorcoxae staande dan bij den toji van de tnsschen de achtercoxae gelegen

nietasternalc voortzetting 43. Orthochaetes.

Dekschilden met duidelijk uitstekende scliouders; dicht met rondachtige, liggende schubjes

bedekt en op de dekschilden bovendien op de afwisselende tusschenrniniten met rijen opgericlite

scluibharcn. Middelcoxae dichter bij de voorcoxae staande dan bij den top van de tnsschen

de achtercoxae gelegen metasternale voortzetting 44. Pseudostyphlus.

5 Scapus der sprieten tegen den mondhoek ingeplant. Dekscliilden niet sterk uitstekende, eenigszins

afgeronde schouders; veel brecder dan het halsschild (Procas.J

Scapus der sprieten op eenigen afstand van den mondhoek ingeplant 6

6 De randstreep (loe) der dekschilden rudimentair of ontbrekend, nimmer langer dan de episterneu

van den metathorax. Halsschild meestal nagenoeg zoo breed als de del;scliilden. (Pachytychins.')

De 10 langstrepen der dekschilden volkomen ontwikkeld. Het korfje der achterschenen bevindt

zich volkomen aan het uiteinde 7

7 Leedjes der sprietknots duidelijk van elkaar gesclieiden. Anale sterniet zonder haarbundels of

vlokjes aaii den achterrand. Voorsclienen aan den buitenkant recht; aan den binnenkant
tweemaal zeer llatiw uitgebogen, bijna recht. Dekschilden met uitpuilende schouders, aldaar

bijna tweemaal zoo breed als het halsschild aan de basis; elk van achteren Iniltig verheven
of meer gelijkmatig gewelfd en daarop iets samengeknepen 45. Grypidius.

Leedjes der sprietknots vast aaneengesloten. Anale sterniet aan den achterrand met twee liaar-

bnndels of eenige opgerichte haartjes. De eerste sterniten aan weerszijden begrensd door
eene, tot de tergiten behoorende, smalle strook. Dekschilden weinig of niet veel breeder

dan het lialsschild, gewoonlijk met weinig uitstekende schouders. Voorschenen aan den

binnenkant meestal duidelijk tweemaal uitgebogen 8

8 Prosternum van voren afgeknot en aldaar door eene verhevene dwarsstrook gezoomd, welke
van achteren door eene duidelijke, verdiepte dwarslijn begrensd is. Voorrand van het

halsschild nagenoeg zonder ooghibben. Dekscliildcn uver de gcheele oppervlakte met meer

1) HltT;i;MI \ciw;tlll i^ llfl 1111) Mlllt'k ill.li -.lills A . J| r m l s c; ( I l s hcsln', ( iJlfl dp SUOrI il l' 3 11 C i ]H' S Ucslll' , Uil HaillbuivK

ln| wf'lk.' Iicl 7<- lil! v;mi ti.-ti liMiiiiilii> iiti'1 iIkIiI icjifii df kiiuls iiansiuil, duuli daar\ail sit'^fsidie'dHU blijlt; uuk uiUlirepkt

d-' i'indiiaak (widkc liij Bayuu^ liilidflijk MuirlKiiidfii isl aan dpii tiiriiiHti-lu|iliuek der silii'ilfii en is liet pygidiuiii

unbpdekl, l'i) Ü a
i; u u s daareillcpm dour lU- tlrkM'hildeii l.fdekt. Dc/.f, ei-nif^^/iiis idli|tlisi_tn- uraiiw lii'Sfliubde, soorl achi|ul

up I4M1 B a i;
<i u s 11- pp|i|kcii; di' mIipiu-ii en lifl uiliaiidc van dni draadvi>rnii;;fii

,
{^n'hu^'iMi snnil £i|n (ieelrood. f'ooIiMl

bijiundrr slank i-n laii};, di- dljcn i'il scln-ncii dnii ; (aisrii Iriiianwiriinud kuikr dan dp sriifin-ii, licl ^e lid nauwelijks

langer dan liel ie. liet 'M met jjelulid. Leiiyle 4 iiiiii.
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ui' miiulur brccdc, UorLc sdnibjes bedekt, of wel alleen bngs den naad met een zoom van

Uorte, breede scbubjcs, het overii^e gedeelte met baarscluibjes bedekt. Oogen rondachtig,

iets gewelfd ........ \ aC'. Thryogenes.

Piostcnuim van voren iiitgcrand, zonder duidelijken, verbeven randzoom; ook de ycrdiqne

dwarslijn weinig sclierp. Voorrand van het liaKseliild met duidelijke ooglobben. Dekschdden

glad of met scluibhaarties, doch nimmer met korte schnbjes bedekt, üogen ovaal, vlak.
^

^ '

47. Erirrhiniis.

XN. Tribiis Elleschin'i.

Bevat slechts het genus 49- Elleschus.

XXI. Tribus A c A L V 1' T I N 1.

Bevat slechts het genus 50. A.CalyptU8.

XNII. Tribus A N o r L i N i.

Bevat slechts het genus 5i- Anoplus.

XXIIl. Tribus O RC 11 EST I N 1.

Sprieten geknikt; aan de zijden, in of acliter het midden, soms meer naar de basis van den

snuit ingeplant. Bovenzijde meer of minder behaard. Voorcoxae aaneenstaandc, bij bet

Sub-gen. H emirrham p h us niteenstaande 52- Orchestes.

Sprieten niet geknikt; geheel aan de basis van den snuit, liijna tusschen de oogen, ingeplant.

Bovenzijde kaal. Voorcoxae niteenstaande 53- Rhamphus.

XXIV. Tribus A N T n o N o M 1 N i.

1 Klauwlid veel langer dan de lobben van het 3e tarslid. Voordijen gewoonlijk getand. Klauwen

vrij groot, meestal van een tandvormig aanhangsel voorzien -

Klauwlid korter, de lobben van het 3e tarslid slechts weinig overscbrijdend. Khuiwen gewoon,

zeer klein, aan de basis aaneenstaandc, zonder samengegroeid te zijn. Dijen ongctand.

Funiculus der sprieten 7-lcdig. Lichaam smal, ecnigszins cylindervorniig . 55. Brachonyx.

2 Funiculus der sprieten 7-ledig. Klauwen vrij. Lichaam sterk gewelfd, ecnigszins lang-eivormig.

Snuit meer of minder lang en dun. Scapus den voorrand der oogen niet overschrijdend.

54. Anthonomus.

Funiculus 6-ledig, daar her 7e lid tot de knots behoort. Klauwen met een daartnsschcn gelegen

klauwacluig uitsteeksel van het klauwlid. Lichaam meer of minder gestrekt, ecnigszins

cylindervormig. Snuit korter en dikker, ongeveer zoo lang als het halsscbild, bij het J soms

in 't oogvallend langer. Scapus nagenoeg tot aan het midden der oogen reikend. (Bradybatus.)

XXV. Tribus M a c D a l i d i n i.

Bevat slechts het genus 56- MagdallS.

XXVL Tribus P i s s o d i N i.

Bevat slechts het genus 57- Pissodes.

XXVIL Tribus T r a c n o d 1 n i.

Bevat slechts het genus (Trachodes.)

XXVIII. Tribus C R v P T o R R H v N c H i N 1.

Episterncn van den metatliorax geheel onbedekt en duidelijk. Dijen zwak getand. Schildje

duidelijk. De diepe snuitgroef reikt tot aan den achterraud van het mesosternum; de zijden

van het mesosternum kantig opgericht (Fig. 121 III) 5G. Cryptorrhynchus.

Episteruen van den inetathorax onduidelijk of onder de dekschilden verborgen. Dijen niet

getand. Schildje onzichtbaar of zeer klein. De snuitgroef reikt eveneens tot ver in het meso-

sternum en is van achteren hoog begrensd 59. Acalles i).

1) Bij hfl liicl in üiis i^rhied verlegeuwoordi{;dt' yt-iius t; as l e ro c e re u s I.ap. ï Brulle is liel iiiesoslfi-niim iiitjïeliuld, docli

duur t'iMip , ecnigszins hartvonnigf. aan weerszijden ingedrnkle, plaat bedekt, de snuilgroet is daarditor Inssulien de middel-

coxae uverwelM. Bij het, eveneens niel in ons gebied vertegenwoordigde, genus C a ni [i l u r r h i n u s Scliiinh. , reikl de

snuilgroet sleebts tol aan deu aeblerrand van bet proslernum en is over de gelieele lengte zeer diep uilgehold.
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\XIX. Tribus. Gymnktrini.

1 Voini:u\:iL aancciisLootciul. Pr.iMciniiin zonder smiitgrocf. Tarsklauwcii aan ilc basis samciigegrocid. :

Vciorcoxac gcscliciden. Prostcrnum met ceiic sniiitgroci'. Tarsl<laiiwcn vrij. De oogen op de

onderzijde zeer diclu aaneenstaandc 62. Miarus.

2 Dekschilden aan bet uiteinde te zamen ecnigszins afgeUnot of een weinig algcroud, slecbtsliet

uiteinde van liet pygidium onbedelu latend. Licliaani smal, eenigszins elliptiscb ol cylindcr-

vorniig, op de bovenzijde lijn bebaard 60. Mecinus.

Dekschilden aan bet uiteinde elk afzonderlijk afgerond, bet pygidium nagenoeg geheel onbedekt

latend. I.icbaam in den regel vrij kort cu breed, zelden iets meer gestrekt, op de bovenzijde

meestal ruw behaard . .' ^"- Gymnetron.

XXX. Tribus T v c 11 1 i N i.

Dekscbilden aan den naadbock nagenoeg recbt aaneeustootcud, daardoor te zamen aan het

uiteinde afgerond of een weinig algeknot; het pygidiinn bij liet J geheel, bij bet ,? grooten-

deels bedekkend. Licbaani langwerpig-eirond of elliptiscli, bij uitzondering kort en broeden

de dekscbilden naar bet uiteinde sterk versmald. Funiculus 7-, bij liet Sub-gen. M icco trog n s

Scbi.nh. 6-lcdig 63. Tychius.

Dekscbilden aan het uiteinde elk afz<inderlijk afgerond, bet pygidium in beide seksen daardoor

onbedekt latend. Lichaam doorgaans koner en plompcr, zeldzamer langwerpig-ciroiid ol
_

eenigszins elliptisch. Funiculus 6-ledig . 64. SiblUia.

XXXI. Tribus L i r. N Y o u 1 n 1.

Bevat slechts het genus 65. Lignyodes.

XXXII. Tribus C i o N i N i.

Klanwlid met twee gewone klauwen . . . . • 66. Cionus.

Klanwlid slechts met een enkelen klauw 67. Stereopychus.

XXXIII. Tribus Geut h o r r h y n c h i n i.

1 Het gedeelte van bet prosternnm vóór de voorcoxae even lang als de coxae zelf en aldaar

diep, wigvorniig uitgehold of uitgerand; deze nitranding of nitlioUing zet zich meestal in

eene diepe, aan de zijden boog begrensde, smiitgrocf voort. Oogen bij volkomen ingelegden

snuit meestal geheel of grootendcels door de zijden van liet halsscbild bedekt 2

Het gedeelte van het prosternuni vói^r de voorcoxae tot een smallen zoom gereduceerd, aan den

voorrand afgeknot of breed boogsgewijze uitgerand. De snuitgroef ondiep of ontbrekend.

Oogen bij ingelegden snuit niet bedekt. Schildje onduidelijk of onzichtbaar 13

2 Tarsen slechts uiet éc'n enkelen klauw. Funiculus ongeveer tweemaal zoo lang als de scapiis.

68. Mononychus.

Tarsen met twee klauwen, welke gewoon, getand of van een aanhangsel voorzien zijn.

Funiculus gewoonlijk zoo lang als de scapus 3

3 Funiculus 7-ledig, daar bet 8e sprietlid van de knots afgescheiden blijft en gelijk is aan het 7e. 4

Funiculus 6-ledig, daar het 8e sprietlid met de knots één geheel vormt 10

4 Snuitgroef, tusschen de iniddelcoxae door, tot aan het uiteinde van bet diep uitgeholde meta-

sternuin reikend. Lichaam op de bovenzijde geheel of grootendecis roodachtig, roestklenrig,

geel- of roodbruinacbtig 6y. Coeliodee.

Snuitgroef ontbrekend of tusschen de middelcoxae in eene, meer of minder diepe, uitholling

^i'Hligend 5

5 Schenen met afgeronden buitenrand 6

Schenen met scherpen buitenrand en met eene tars-slcuf, nabij de knieën eenigszins geknikt;

acluerschenen aan bet uiteinde van den achterrand met eene, inet borstelharen bezette,

llauwe nitranding. Dijen ongetand, met eene ondiepe sleuf voor het aanleggen der schenen.

Oogen gewelfd. Snuitgroef tot op het uitgeholde mesosternum duidelijk . . 70. Craponius.

6 Dekscbilden glanzig zwart, o|i alle tusschenruimten met eene rij raspachtige verhevenheden en

zwarte borstelharen. Korfje der schenen opgaande en in een naar binten gericliten tand

eindigend. Snuitgroef tot op het uitgeholde mesosternum duidelijk. Halsscbild kiissenvormig

gewelfd, aan wecrsziiden met een klein bultje, van voren diep ingesiiocrd; nagenoeg kaal.

71. Allodactylus.
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DeUscliilden zoiuicr raspacluigc vcriieveiihcdcii, helmlvc soms aan liet iiiieindc langs den zijrand. 7

7 Zijrand der dckschilden aclitcr den schuiider en achter het epiinennii van den niesothorax
nitgerand, ten einde eene zijlob van het voorste gedeelte van het episternimi van den
metathorax, tot op de hoogte van de 10e stippellijn, op te nemen 8

Zijrand der dekschilden achter den schouder afgerond, zonder iiitranding voor het voorste

gedeelte van liet episccrnmii van den metathorax; de loe stippellijn aan dit laatste evenwijdig
loopend. Lichaam gestrekt, tamelijk smal; bescluihd. Prosterniin» v<'iór ilc voorcoxae dicj>

nitgerand en Manw uitgehold, overigens vlak, zoo ook het mesosternnni . -j-j. Poophagus.
8 Mesosternnni diep uitgehold, de zijden van de uitholling steil afvallend g

Mesosternnm vlak of slechts llauw uitgehold jG. Ceuthorrhynchus.

9 Metasternimi tusschen de niiddelcoxae nagenoeg recht afgeknot. Dekschilden niet cciie gemeen-
schappelijke, llnweelachtig zwartbrnine viltvlek op het eerste derde gedeelte van den naad,
nabij het uiteinde eenigszins bnltig en raspachtig gekorreld 72. Stenocarus.

Metasternnm met eene diepe, eenigszins hoekige nitranding tusschen de middcicoxae. Dekschilden
zonder flnwcelachtig zvvartbruine viltvlek op het voorste gedeelte van den naad.

7.5- Cidnorrhinns.
10 zijrand der dckschilden achter den schouder en achter het epiinernm van den mesothorax nit-

gerand, teneinde eene zijlob van het voorste gedeelte van het epistenitim van den meta-
thorax op te nemen 11

Zijrand der dekschilden achter den schouder afgerond, zonder nitranding om het voorste ge-
deelte van het episternum van den metathorax op te nemen. Pygidium gedeeltelijk door de
dekschilden bedekt 79. Rhytidosomus.

11 Zijlob van het voorste gedeelte van het episternum van den metathorax tot aan de loe
stippellijn der dekschilden doorgedrongen 12

Zijlob van het voorste gedeelte van het e|)isternum van den metathorax niet tot aan de loe
stippellijn doorgedrongen 78. Tapinotus.

12 Mesosternnm uitgehold 74. Coeliastes.

Mesosternum vlak 75. Ceuthorrhynchidius.
13 Funiculus 7-ledig. Ptosternuni vóór de voorcoxae iets uitgehold, de voorrand breed boogsgevvijze

nitgerand; de snuitgroef zelf, welke, tnsschen de ver uitcenstaande, naar binnenwaarts uit-

puilende, voorcoxae, tot tegen het eenigszins afwaarts gerichte inesosterninn reikt, weinig
die|i. Klauwen aan de binnenzijde van een tandvormig aanhangsel voorzien.

80. Bhinoncus.
Funiculus 6-ledig. Prostcrnum zonder snuitgroef, of deze is bij uitzondering sleclits vó.ir de

voorcoxae zwak aangeduid. Voorcoxae dicht aaneenstaande, of wel duidelijk van elkaar
gescheiden, doch nimmer zoo ver uiteen als bij Rhinoncus, evenmin met eene snuitgroef
daartusschen i«

14 Snuitgroef opvallend lang en dini, ongeveer 6 maal zoo lang als breed, weinig bestippeld,
van voren glanzig. Halsschild zonder zijbultjc. Prosternum zonder snuitgroef, van voren
niet uitgerand. Voorcoxae dicht aaneenstaande. Klauwen met een tandvormig aanhangsel aan
de basis 81. Amalus.

Snuit kort en dik, slechts 2 of hoogstens 3 maal zoo lang aK breed, dof, gechagrineerd.
Halsschild in den regel met een duidelijk zijbtdtje en twee tandvormige bultjes aan den
voorrand; bij uitzondering ontbreken deze bultjes geheel. Prosteriuiin zonder snuitgroef, of
deze is bij uitzondering slechts vóór de voorcoxae zwak aangeduid. Klauwen al of niet
getand. Oogen sterk uitpuilend 82. Phytobiu.s.

XXXIV. Tribus li a R i N i.

Pygidium geheel door de dekschilden bedekt. Snuit niet door eene duidelijke dwarsgrocf van het
voorhoofd gescheiden. Tweede lid van den funiculus veel langer dan het 3e.

83. Limnobaris.
Pygidiuin onbedekt. Kop met eene dwarsgroef tusschen den snuit en liet voorhoofd. Tweede

lid van den l'unicnius even lang als het 3e 84. Baris.

XXXV. Tribus O R o b i T i n i.

Bevat slechts het genus 85. Orobitis.
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XXXVI. Tribus C o R v s s o m E R 1 N i.

licvat sleclits liet gemis (Coryssomenis.)

XXXVII. Tribus I! a i, a N i N i N i.

Bevat slechts liet genus 86- Balaninus.

XXXVUI. Tribus Ca LA N I) R 1 N I.

Voorsclieiicn :iaii den biniien-ti)|)lioel; vrij lang tandvoriiiig uitgetrokken; aan den buiten-toplioek

met ccii zwakken tand. Epinieren van den mcsotborax naar buiten breed algeknot. Acbter-

coxae in de breedte ovaal. Sprietknots breed, ongeleed; liet viltige uiteinde cciiigszins beitel-

vorniig uitloopend. Basis der dekscbilden bochtig uitgerand (Sphenopborus.)

Voorschenen aan den binnen-tophoek met een zeer korten tand; aan den buitcn-tophoek vrij

lang tandvormig uitgetrokken. Epimereii van den niesothorax naar buiten spits uitloopend.

Acbtcrcoxae eeiiigszins kogclvorinig. Sprietkilots langwerpig, grootendcels glad; het viltig

gedeelte klein, kegelvormig, onduidelijk geringd (,',-lcdig). Basis der dekschilden recht, of

flauw twee- of driemaal uitgebogen 87. Calandra-

XXXIX. Tribus D R Y o 1' H T H ü R i N i.

Bevat slechts het genus (Dryophthorus.)

XL. Tribus C o s s o N 1 N 1.

1 Funiculus 5-ledig. Schildje zeer onduidelijk. Episternen van den mctathora.s duidelijk. Habitus

van Cossonus 88. Pentarthrum.

Funiculus 7-ledig, bij uitzondering ö-ledig 2

2 Schildje duidelijk. Episternen van den metathorax duidelijk 3

Schildje ontbrekend 4

3 Snuit in eene, eenigszins vierhoekige, dorso-ventraal gecomprimeerde, verbreeding eindigend.

Anale sternict aan den acliterrand niet twee kleine haarbosjcs. Lichaam gestrekt, slechts iets

gewell'd, of meer of minder vlak 89. Cossonus.

Snuit niet aan bet uiteinde verbreed. Anale sterniet zonder haartjes. Funiculus bij uitzondering

6-lcdig. Lichaam eenigszins cylindcrvorniig yo. Bhyncholus.

4 Episternen van den metatliorax over de gchcele lengte langs liet nietasternuin duidelijk. Lichaam

op de bovenzijde onbehaard (Caulotrupis.)

Episternen van den metatliorax onduidelijk. Lichaam op de bovenzijde duidelijk behaard.

yi. Codiosoma.

IV. .Sub-Familie. APIONINAE.

XLL Tribus A p i o n i N i.

i Schildic ontbreekt. Voorcoxac den uitersten voorrand vaii bet iirosternum bereikend. Sprieten

sterk geknikt; funiculus 4 of 5-ledig. De ruimte tusschcn de oogen zeer smal.

92. Nanophyes.

Scliildie zeer duidelijk. Voorco.xae den voorrand van het prosternum niet bereikend. Sprieten

in den regel niet geknikt, slechts bij het ^ van enkele A p ion-soorten (o.a. difforme
(Fig. 119 IV) en dissimilc) sterk geknikt, met krachtig ontwikkelden scapiis; funiculus

7-ledig. Ruimte tusschen de oogen tamelijk breed 2

2 Snuit naar voren geleidelijk of plotseling versmald, els- of wigvormig; van achteren, op de

onderzijde, hoekig of bultig uitstekende, als 't ware ineer of minder zakvorniig verbreed

(Fig. iiy 1 en I«). Kop op de onderzijde uitgehold of met eene inkeping. Sprietgroeven

diep, onmerkbaar in de uitbolling of inkeping van den kop overgaande. Oogen groot, sterk

uitpuilend. Pooten slank; de dijen sterk verlengd, niet een langen basalen steel, op den

bovenrand weinig of niet opgeblazen; ie lid der tarsen, vooral der voortarsen, zeer lang

driehoekig; klauwen inet een krachtigeii basaal-tand. De eerste twee sterniten door een

duidelijkeii naad gescheiden y3. Oxystoma.
Snuit nimmer wig- of clsvormig, doch langer of korter, cylindcr- of draadvormig, recht of

gebogen ; bij uitzondering eenigszins dorso-ventraal afgeplat , ook wel 0[i het inplantiiigsiiunt der

sprieten tandvormig of stomp verbreed (Fig. 119 II, UI, IV). Kop op de onderzijde zonder
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uitholling of inkeping en ilani-vóór nimmer hoekig ot' bultig uicstekenif. Sprietgroeven in

den regel weinig diep, lijnvormig: ot' wel onthrekend. Dijen minder verlengd, meer knots-

vormig verdikt, als "t würe opgchlazen; tarsen verschillend. Klauwen meestal gewoon, doch

ook wel met een basaaltand. Ue eerste twee sterniten meer of minder samcngcgroeid; de

scheidingsnaad veelal weinig duidelijk,- vooral aan de zijden 94. Apion.

I. Sub-Familie ATTELABINAE > ).

1. Tribus A T T E L A B 1 N I.

1. Apoderus Oliv. (Fig. 120 I).

(A t t e 1 a b II s Hedel)

Kop van achteren sterk iiii^esnoerd en niet een lialsvornügen steel aan het Iialsseliild

verbonden; bij het ? eivormig, bij het S langer en achter de oogen meer uitgetrokken

dan bij het %. Snuit korter dan de kop, dik, aan het uiteinde zeer weinig verbreed.

Sprieten niet geknikt, \2-ledig ; de scapus vrij kort; de funiculus 7-, de knots ^-ledig

;

het 2e sprieilid de helft korter dan de scapus. Oogen sterk uitpuilend. Halsschild

breeder dan lang, de voorrand tot eene korte buis samengesnoerd : de achterrand

met een opgerichten zoom. Schildje breeder dan lang, afgerond of eenigszins trapezium-

vormig. Dekschilden eenigszins lang-vierhoekig, aan het uiteinde elk afzonderlijk

afgerond ; achter het schildje meer of minder ingedrukt. Epimeren van den mctathorax

duidelijk , lang behaard. Middelco.xae door eene breede voortzetting van het metasternum

gescheiden. Schenen aan den binnenkant met fijne zaagtandjes en met eene klauwvorjnigc

eindspoor. Bij het $ de voorschenen slanker en zonder verbreeding aan den binnen-

tophoek. Bij het $ vertoonen de schenen eene ttveede klauwvormige eindspoor , welke

veelal door de verbreeding aan den binnen-tophoek verborgen is.

De wijfjes leggen hare eieren in de bladen van boomen , als: hazelaars, ook 7C'el

elzen, eiken, berken en haagbeuken , eene soort in die van Sanguisorba en Coma-
rum, de bladen worden door de wijfjes tot dikke, aan beide einden stompe, rollen

verïnerki.

De larve en pop van A. coryli zijn door Ratzeburg beschreven , over de levens-

zcijze geeft Wasmann eenig bericht.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /// Nederland en l in liet aangrenzend

gebied voor.

Dekschilden weinig glanzig; met grove, vrij dicht opeenstaande, stippellijnen, op welke de

stippels hier en daar minder regelmatig en zelfs verward staan; op de 4e tnsschenruinite met

twee bijkomende rijen, welke ongeveer op het eerste derde gedeelte beginnen. Zwart;

de dekschilden, het halsscliild (behalve de voorrand en soms ook de middellijn) benevens

grootendeeis de dijen rood of geelrood (de vorm cullaris Scop., avdlanae L.); hij de

eigenlijke 'coryli L. zijn de dijen geheel of grootendeels-, alsook het halsschild, op de

achterhoeken na, zwart, terwijl de dekschilden rood blijven; bij var. "nioriu Bon. zijn

halsschild, dekschilden en dijen zwart. Lengte 6—7i mm. 2). Gemeen, van Mei tot Augustus,

op hazelaars, minder op berken, haagbeuken, elzen en naar het schijnt ook op beuken en

eiken, welker bladen door het S, nadat 1 tot 3 eitjes daarin gelegd zijn, opgerold en aan

beide zijden gesloten worden. Deze rolletjes worden vervaardigd door eene insnijding van

het blad aan eene zijde tot over de middennerf, soms zelfs tot over eene krachtige zijnerf.

Niet zelden komen twee generaties in het jaar voor. De in het laatst van JilH en Augustus

uit den pop gekropen kevers leggen eieren, waaruit larven ontwikkelen, die inet de afge-

vallen bladen op den grond overwinteren en in het voorjaar verpoppen. In Nederland komt
alleen de vorm collaris voor i. coryli L.

Dekschilden glanzig, met tamelijk wijd vancenstaande, regelmatige stippellijnen of stippelrijen
;

de tusschenruiinten zeer lijn bestippcld, de 4e zonder bijkomende rijen. Lichaam en pooten

zwart, de dekschilden rood. Lengte 4—4I mm. Van Mei tot Juli op San g u isorba o f ficin al is

en Comarum paliistre; zij zou ook op jonge eiken en hazelaars waargenomen zijn. Het 5

rolt de bladen in den vorm van eene sigaar op. Niet inlandsch. Zij zou in Noord-Duitschland,

in de omstreken van Hamburg, voorkomen . . (intermedins III.) (er y t h r 11 p te r u s Gmel.)

1) Onder alle Culeoplera is hij dexi- groep de kunsidriti het ineesl untwikkeld.

2) De leuglemaat is hij alle C u r e u 1 i o ii i d e ii geiiieteu zonder den siuiit, d. i. tiij neergelio;;eii kop.
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2. Attelabus L.

CC yp 11 11 s Tluiiib.)

Kop h!iii;7t.icrpi^ , ailttcr de ooj^cii niet versmald : van achteren niet iiii^esneierd en

::onder halsvorinigen steel aan het halssehild verbonden. Stiuit korter dan de kop . aan

het uiteinde dikker. Sprieten niet geknikt
.,
vóór de ooge?i in eene groef ingeplant ; 11-

ledig, daar de knots slechts 5- ledig is; de eerste ticee sprietleedjes nagenoeg aan elkaar

gelijk. Oogen iceinig nitpiiilend. Halssehild breeder dan lang, naar voren versmald.

Schildje ongeveer zoo lang als breed , eenigszins vierhoekig , aan het uiteinde afgerond.

Dekschilden te zamen eenigszins vierkant, elk afzonderlijk aan het uiteinde afgerond.

Epinieren van den metathora.x door de dekschilden bedekt, rudimentair en onbehaard.

Middelco.xae elkaar bijna aanrakende, slechts .geseheiden door eene smalle tussehen-

ruimte
,
gevormd door het samenkomen van nieso- en metasternum. Schenen aan den

binnenkant ?net zaagtand/es ,• bij het <? met eene klauwvormige eindspoor aan den binnen-

tophock , bij het % met twee dergelijke eindsporen. Lichaam kort , dik
,
gedron.^en.

Van de 3 Europecsehe soorte?i komt i /« Nederland voor.

Sttrk gewelfd, glad, glanzig; zwart; lialsscliild, dekschilden en sprieiwortel (behalve het ic

lid) lakruod of licht bruinrood. Bij ab. c. atricorni.': Muls. et Giiill. (^mrirginnttis VVasni.)

de acliterraiul van het halssehild en gewoonlijk ook de naad en de bintenrand der dekscliilden

zwart gezoomd; sjiricten geheel zwart. Pootcn zwart; de voordijen soms rood gevlekt,

zelden de dijen geheel rood (ab. c. »/rtc;;/i/)« Coniolli O). Bij het <? de zijden van het halsscliild

meer afgerond dan bij het $ en de sterniren elk met twee roestklenrige liaarvlokjes op liet

midden. Lengte %\ -5J mm. Gemeen, in Jnni en Jnli, op laag eikenhout, ook wel op

Castanea vesca en zelfs oji Carpinus bet 11 lus naar het schijnt. De ab. c. «/n'fo;-;ï/j in

Limburg; een ex. met rood gevlekte voordijen bij Apeldoorn. Exemplaren met gelieel roode

dijen zag ik nog niet uit ons gebied. Het ? legt, tegen het einde van Mei, een ei in een kort

gedrongen bladrolletje, hetwelk vervaardigd wordt door van twee zijden het blad, tot op

de hoofdnerf, door te snijden, of wel bij zeer kleine blaadjes het geheele blad daarvoor te

bezigen. De volwassene larve laat zich op den grond vallen om aldaar te verpoppen. Het

imago verschijnt in het volgend voorjaar bij bet ontluiken der eerste eikenbladen. Mcde-

deelingen omtrent de ontwikkeling en levenswijze werden gegeven door Goureau, If-'cstvood,

Tasclieiiberi; en ll'asniaiin (curculionoides L.) 1. nitens Scop.

II. Tribus Rhynchitini.

3. Byctiscus Tlioinson.

yj/V genus nadert door den vorm en het geheel of nagenoeg 2) geheel onbehaard

zijn der bovenzijde tot het genus Attelabus. Het onderscheidt zich van Rhync h il e s

en Depo raus doordat de efipleuren der dekschilden zeer duidelijk zijn en de achter-

coxae in de breedte-as kort, eenigszins ovaal, naar buiten tiiet tot aan de episternenvan

den metathorax reiken , aangezien het eerste sterniet aan weerszijden , tussehen de achter-

coxae en de duidelijke, breede cpisternen van den metathorax gelobd is
,
{Fig. 120 Til).

Dekschilden dicht en grof in rijen bestipfeld. Halssehild aan de zijden sterk afgerond,

fijn hestippeld, bij het $ aan ic'cerszijdcn met een , naar voren gcrichten , langen doorn.

De soorten zijn blamv
,
groen of goudkleurig , metaalglanzig. De loijfjes leggen hare

eieren in bladen die zij oprollen of tot bundels vereenigen.

Over de levenszvijze van B. betuleti berichten Schmidberger , Niirdlinger, Groult

en Sihmidt-Goebel , over die van poptili Huber en Wasmann.
De 2 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Dekschilden op het afbellende uiteinde met een uiterst lijn wit donslaagje. Voorhoofd grof-

rimpelig hestippeld, vlak ingedrukt. Onder- en bovenzijde steeds met dezelfde kleur of de

onderzijde wat lichter; hetzij staalblauw, violetblauw (ab. c. violaceiis Sco|i.), groenblauw,

groen (ab. c. *riridiiliis VVesth.) of liclitgroen , met den snuit, de pooten, de onderzijde en soms

nog andere deelen van het tegument goudglanzig (var. viridis Wasm.). Lengte 4— 6J mm.
Van April tot Juli; niet zelden, hoofdzakelijk de blauwe exemplaren; vooral op berken.

\) De in oii^lclijk KurupM MjurkumtMnic v:ir. fttci' Flfisulier is hi'Ih'iI zwail

i) Bij 11. Ii.-lul.. li .i|> \<i'\ :illii'll.iMlr uili-indi- dcT ileksr-liildcii slivhls 1 .en uil.Tsl lijn wil iluuslaaKJi'.
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doch ook op espen fP op 11 lus tremiila), beuken, pcreliooinen en wellicht nog op haze-

laars, elzen en linden O- De jonge bladen worden, ccnigen bij elkaar, tot sigaarvorniige

buizen opgerold, nadat de kever, om den saptoevoer te verhinderen, het onderste gedeelte

van den jongen sclieiit lieel't aangehoord; in elke bladrol legt zij een ei ; de larven voeden zich

met de droge blad-hestanddeelen en verpoppen in den grond.

(alni Müll., bctuhie Bedel nee L.) 1. betuleti F.

Dckscliilden volkomen kaal. Voorhoofd tamelijk lijn bestippeld, met eene diepe langsgroeftusschen

de oogen. Bovenzijde meestal goudgroen, met of zonder roodachtigen gloed, veel minder

zuiver groen, zeldzamer roodkoperkleurig (ah. c. c(//);-«<.f Wasm.) ; onderzijde, snnit en

pooten donkerblauw. Lengte sè—45 mm. Van Mei tot Aiig. niet zeldzaam op popidieren,

vooral op P. tremula, zeldzamer op berken Het $ vervaardigt, meestal uit één enkel blad,

zeldzamer uit meerdere bladen bijeen, een peperhuisvormig kokertje, waarin liet ei gelegd

wordt. Er schijnen menigmaal twee generaties in het jaar te zijn; H'asmann trof nl.,

terwijl uit de in het begin van Juni verzamelde kokertjes reeds op het einde van (uli en

in het begin van Aiigtist'us de kevers kropen, nog op den sen Augustus wijfjes bezig niet

liet vervaardigen van bladrollen. Deze soort schijnt in de zee-provincien te ontbreken.

2. populï L.

4. Rhynchites Schneid.

Sprieten in eene langiuerpige zijgroef van den snuit ingeplant; w-ledig; met drie

grootere^ duidelijk van elkaar gescheiden, eindleedjes. Kop van achteren zonder duidelijke

instwering ; in een langeren of karteren , soms draadvormigen, dikwerf aan het uiteinde

verbreeden , snuit verlengd. Halsschild bijna zoo lang als in hei midden breed, naar

voren versmald en aan de zijden meer of minder afgerond. Schildje klein. Dekschtlden elk

afzonderlijk aan het uiteinde afgerond, de epifleuren zeer smal en onduidelijk of ont-

brekend ; de buitenrand scherpkantig. Gevleugeld. Pygidium alleen hoornaehtig en

onbedekt, propygidium vliezig. Achtercoxae , in de breedteas , lang, tot aan de meer of

minder smalle episternen van den metathorax reikend en het eerste sterniet , dat aan

den voorrand geleidelijk uitgebogen is, aan de zijden volkomen van het metasternufn

scheidend (Fig. 120 TV). Schenen zonder eindsporen. Klauwen getand. De sexueele

verschillen varieeren zeer naar gelang de groep of de soort. De soorten zijn metaal-

kleurig, blauin , zwart, rood of geelrood ; meer of minder dicht en zacht behaard. —

-

Men treft ze aan, vooral in het voorjaar, op bloeiende hoornen en heesters, bij

uitzondering op kruidachtige planten; enkelen zijn bepaald schadelijk. De levenswijze

is zeer verschillend. De larven ontwikkelen zich in de zich vormende vruchten van

Amygdaleein en Pomaceeën, ook -wel in zwellende knoppen, of in dejonge scheuten

of biadstelen van eiken , berken enz. , welke door het J tot op de helft doorgeknaagd

worden, om het afvallen te bevorderen; daardoor kan de larve op den grond verpoppen.

Een paar soorten leven op Salie in eeën en elzen, en komen R. minutus en misschien

fiog enkele andere soorten ook wel schadelijk op aardbezieplanten voor.

De levenwijze van R. Bacehus is door Schmidbetger , het eierlcggen door Trost;

het eierlcggen van auratus door Goureau en Bach ; de levenswijze en ontwikkeling

van '! interpu nctafus Steph. (.? alliariae Payki) door Schmidberger beschreven;

biologische medcdeelingen over conicus werden gegeven door Goureau en Géhin ; de

otitwikkeling van cup reus is door Jl'asmann en het eierleggen door Perris ; de ont-

7(.Hkkelinif van purpureus door Buddeberg ; de levenswijze van pau.xillus door

Géhin en Koppen; de levensgeschiedenis van pu bes eens door Wasmann beschreven.

Van de ± 30 Europeesche soorten kotnen 14 in Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

1 Dekschilden in de tnsschenruimten diclit en grof, verward bestippeld; de stippelrijen of

stippellijnen daardoor weinig duidelijk (Sub-gen. Lasiorhy nchites Jekel) 2

1) In wariiirre strekon Ifeft zij up den wijnstok en is dan scliadelijk, daar ndl liel wijtje elk hlad lol een ^>iga:irvnrni o|

3Ö
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Dekschilik'ii met duidelijUc, goed gescheiden stippelrijcn ol' stippellijnen ; in de tussclicnruimtcn

glad of met eene enkele stippclrij 4

2 Snuit cylindervormig, minstens driemaal zoo lang als breed 3

Snuit van boven eenigszins vlak gedrukt, tweemaal zoo lang als breed; nauwelijks langer dan
de kop; met eene duidelijke middengroef, waarin eene korte, kielvormige langslijn. Dek-
scliilden bijna tweemaal zon lang als te zamcn breed; met flauw aangeduide stippellijnen

en vrij sterk en verward bestippelde en gerimpelde tussciienruimten. Oogen duidelijk uit-

puilende. Bovenzijde fraai blauw ot' iets groenacluig-blauw; vrij lang, verspreid, grauw
bebaard; onderzijde in den regel iets groenaciitig-blauw. Halsscbild breedcr dan lang, met
weinig afgeronde zijden; tamelijk grof en weinig dicht bestippeld. Lengte 5—5^ mm. In de
heidestreken, van Mei tot Juli, niet zeldzaam op laag eikenhout.

(ophthalmicus Steph.) 3. ser!ceus llerbst.

3 Snuit vrij dik, weinig of niet langer dan kop en halsscbild te zanien ; de bovenzijde achter

en veelal ook vóór de inplanting der sprieten mctaalglanzig. Groeuachtig, gewoonlijk goud-
glanzig; roodkoperkleurig of purperrood, metallisch glanzig; lang, witgrijs behaard. Uiteinde
van den snuit, sprieten en tarsen blanwachtig-zwart. Bij het <? het balsschild aan weerszijden

met een naar voren en naar buiten gerichten, langen doorn; de voorcoxae van den voorrand
van den prothorax tamelijk ver verwijderd; de kin tot eene horizontale plaat verbreed.
Lengte 6—8 mm. Van Mei tot Juli op Prunus spi n osa, vooral in heggen; de larve ontwikkelt
zich in den steen der vruchten. Slechts weinig waargenomen; Arnhem, Zutphen, Oldenzaal
en Valkenberg fL.) i. auratus Scop.

Snuit tamelijk dun, langer dan kop en halsscbild te zamen; de bovenzijde met eene, tot aan de
basis doorloopende, zwarte, kielvormige langslijn. Halsscbild in beide seksen zonder doorn,
bij het (J iets meer aan de zijden afgerond dan bij het $. Purperrood, roodkoperkleurig,
goudglauzig, soms met geringe groenachtige tint; iets dunner en korter behaard dan
auratus. Snuit, evenals de sprieten en tarsen, geheel of grootendeels staalblauw of iets purper-
blauw. Bij het $ de voorcoxae nabij den voorrand van den prothorax staande en van
een tandvormig zijuitsteeksel voorzien; kin zonder verbreeding. Lengte \\—6 mm. Op
allerlei vruchtboomeu , vooral op appelboomen , waar zij soms schadelijk wordt, en ook op
peren. Volgens SclinüJt-Cübel zou zij soms schadelijk zijn aan abrikozen en enkele malen
aan perziken. Het J boort in den nog aan den boom rijpenden appel (of in andere vruchten)
eene opening, schuift daarin een ei en sluit den ingang door druk, zoowel met den
snuit als met het achterlijf. De witte, pootloozc larven, met zwarten kop, zijn gemakkelijk
van de rupsen van de appciniot te onderscheiden. Na 3 of 4 weken vreet de larve

zich uit den appel en verpopt in den grond. De kever \ertoont zich, meestal in September
en October, op zonnige d.igen , 's namiddags rondvliegende; hij overwintert veelal achter
schors. Over het algemeen weinig aangetrolTen; Brcila, Ellecom, Rhederoord, Putten (G.),
Zutplien, Leiden, Venlo en meermalen bij Gennep 2. Bacchus L. i)

4 Dekschilden zonder bijkomende, afgekorte sti|>pelrij langs het schildje. Dekschilden met krachtige

stippellijnen, ongeveer i\ maal zoo lang als breed (Sub-gen. In vol vu lus Schrank). . . j,

Dekschilden met eene bijkomende, afgekorte stippelrij langs het schildje 6

5 De 9e stippellijn der dekschilden, ongeveer in het midden, met de rand-(ioc) lijn verbonden.
Beharing der bovenzijde nagenoeg liggend, van terzijde eenigszins zichtbaar. Halsscbild en

tusscbenruimteu der dekschilden krachtig bestippeld. Bruin- of iets roodachtig-bronsklenrig.
Snuit bij het ^ veel, bij het J iets korter dan kop en halsscbild te zamcn. Lengte 3^— 4.] mm.
Verbreid en op vele plaatsen gemeen op verschillende Pomaceeën als: lijsterbes, meidoorn,
appel, ook wel op Primus spinosa, insititia en doinestica; April

—

Juni; ook in het

najaar rondvliegende. Het 5 legt een ei, b.v. in de nog groene pruim en bijt de steel half

door, zoodat later de vrucht met de larve afvalt; na 5 of 6 weken kruipt de larve in den
grond, waar zij overwintert 4. cupreus L.

De 51e stippellijn tot bijna aan het uiteinde, evenwijdig aan de loc, doorloopende. Beharing
der bovenzijde zwart, opgericht, van terzijde duidelijk zichtbaar. Halsscbild met zeer (lauw
gebogen zijden; grof en eenigszins inceuvloeiend bestippeld, met gladde niiddellijn. Tusschen-
ruinuen der dekschilden met eene duidelijke stippelrij. Staalblauw; kop en halsscbild, of
de gebeele bovenzijde, veelal een weinig groenacluig-blauw. Snuit bij bet ^ slechts weinig
langer dan de kop, bij het S iets korter dan kop en halsscbild te zamen. Lengte aj— 3J mm.
Door het gebeele land verbreid en op enkele plaatsen in aantal gevangen. Op verschillende

Pomacecen en vooral schadelijk aan pereboumen ; volgens Ritzaiia Bos e. a. in tuinen

en boomgaarden op alle mogelijke ooftboomen. Mei en Juni. Het bevruchte 5 legt hare

eieren in de jonge scheuten en bijt ze daaronder gedeeltelijk of geheel door, waardoor ze

ii'iïer iHii ijiiieililp als de veinieliT van dii
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vcrilorrcii en arvnllcn. N;i 8 dagen kruipen de larven uit , voeden zicli met liet merg der

scheuten en vcrpnppcn na 4 u'cl;en in den grond i).

(alliariac 1'ayli. ?, Tlioms. ; coeruleiis Rcdel) 5. coniou» Gylli.

6 Deli.scliilden met grove stippellijnen ol' stip|iclrijcn; lioogstcns kort, opstaande, gewoon 'oeiiaard

(Sub-gen. C o e n o r rli i n us Seidl.) 7

Oekscliilden met nicer of minder liine stippellijnen ol' stippelrijen , meer dan ij maal zoo lang

als breed; met tweeërlei matig dichte beharing, eene lange, iets naar achteren gerichte en ecne

nog langere opgerichte (Sub-gen. Rliyncliitcs i. sp.) 13

r Dckscliilden vrij kort, te zamen ij maal zoo lang als te zamen breed
;
duidelijk en gelijkmatig,

kcu'i, al'staantic behaard ^

Dekschilden te zanicn ongeveer tweemaal zoo lang als breed; de ye stippellijn reikt tot aan

het uiteinde. Halsschild dicht bcstippeld; bij liet <? slanker, met nagenoeg rechte zijden; bij

liet $ breedcr, met duidelijk afgeronde zijden, liovcnzijde zeer kort behaard, bijna kaal.

Donkerblauw, soms met groenachtigen weerschijn '-

8 Dekschilden lakrood, meestal de naad (soms om liet schildje verbreed) bronzig-zwart. Het

lichaam, met de pooten, overigens bronskleurig. De tuniculus der sprieten en de schenen

soms roodbruin; zelden de pooten geheel geelachtig, doch de dijen altijd brtinsglanzig. Kop

en halsschild zeer dicht bestippcid, evenals de dekschilden bruin bebaard, liij het ,? de snuit

dikker, korter en dieper gegroefd dan bij bet S; de oogcn dichter bijeenstaande. Lengte

2^—4 ram. Verbreid en op vele plaatsen niet zeldzaam, van Mei tot juli, op lijsterbes en

m*eidoorn, naar bet schijnt ook o|i andere Pomacecen en zelfs op pruimen en Prunus
spinosa. Volgens liuddcbcrg boort het ï de jonge vruchten aan, legt daarin een ei en

bijt de vruehtsteel door, zoodat de onrijpe vrucht afvalt; de larven voeden zich met het

binnenste der vrucht en kruipen, volwassen zijnde, in het midden van Sept. in den grond ,

waar zij overwinteren
' (aequatns L., ruber Fourcr.) ö. purpureus L.

Dekschilden, evenals de rest van het lichaam, blauw of bronzig ')

9 De 9e stippellijn der dekschilden, evenals de loe, geheel tot aan het uiteinde doorloopendc.

Blauw of bronzig '°

De 9e stippellijn der dekschilden afgekort en ver voor het uiteinde met de loc vereenigd. Blauw. 11

10 Dekschilden met eene kleine bijkomende srippelrij, onder den schouder, tusschen de 9e en

loe stipiiellijn ; de tnsscbenruimten iets breeder dan de stippellijnen, gewelfd, zonder of nagenoeg

zonder stippelrij. Blauw of groenachtig-blauw. Halsschild zoo breed als lang of iers breeder,

aan de zijden niet sterk afgerond; gewoonlijk gelijkmatig, niet grof en zeer dicbt bestippeld.

Snuit niet of slechts zwak gekield , bij^liet ^ korter dan bij het J. Lengte 2—if mm. Op aardbezie-

planten en wellicht nog op andere Rosaceeën; o.a. schadelijk bij Bakhuizen en Balk in

Friesland QXitzema Bos'). Het $ legt eieren in de bladstclen van de aardbezieplanien , die

daarna, met bet daarop gezeten blad, verdorren 2).

(germanicus auct. , nee Herbst) 7. minutus Herbst.

Dekschilden zonder bijkoineiidc stippelrij onder den schouder; met dicht aancensiaande rijen

van zeer groote stippels; de tusschenruiinten smaller dan de stippelrijen. Kop eii halsschild lijn

en zeer dicht bestippeld. Halsschild zoo breed als lang, of iets langer dan breed; met eenigs-

zins afgcrond-verbreede zijden. Bronskleurig of blauwachtig-groen (var. ./;«;'«)•/«(• Gylh. ;,);

spaarzaam en vrij lang, "grauw behaard. Snuit bij het ^ langer dan kop en halsschild te

zamen, bij het $ 'bijna zoo lang als bet gehcele lichaam. Lengte al -3?; mm. Op het laatst

van Aprilen in het begin van Mei, in de beidcstreken niet zeldzaam op laag eikenhout; de var.

fra<rcir'ute in sommige jaren minder algemeen dan het type, in andere jaren het tegendeel.

Deze blauwgroene variëteit komt tneer voor bij hei $ Qoiigirostrh Bacli) dan bij het

$. De eieren worden gelegd in de zwellende eikenknoppen .... 8. aeneovireos Marsh.

11 Kop van achteren versmald; de vertex door een llauwen dwarsindruk begrensd, de wangen

opgeblazen. Tnsscbenruimten der diepe, eenigszins gegroefde stippellijnen der dekschilden

zonder duidelijke stippelrij, nagenoeg zoo breed als de stippellijnen zelf. Halsschild iets

grover en minder dicht bestippeld dan bij minutus; niet eene korte, oppervlakkige, onbe-

stippelde middellijn. Blauw; vrij lang, iets verspreid, bruin behaard. Snuit in beide seksen

niet langer dan kop en halsschild te zamen, aan de inplanting der sprieten dindelijk gebogen.

1) liilirniit Bas noemt deze soort di- «takalsti-kcr ",

2) Dal deze soort gewoonlijk op eiken zou leven berust naar liel seliijiU ojj eein- verwarrinf: nwl aei vireus ol <'eni|jc

andere aanverwante soort.

'^) De naaui fniijm-Ufi' zou veronderstellen dal deze var. 0|i aardli.'zii-li teell
,
wal to.lt •;(..n>/ins int geval is.
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Lengte 2— 3 inni. Verbreid en op sommige plnatseii niet zelilzaam. Op verscliillende Po ma
ceeën, vooral op meidoorn en mispel, docli naar liet schijnt ooi; op Prnnus s|)inosa
en volgens ll'asmaiin op eiUen y. pauxillus Gerni.

Kop van achteren niet in 't oog vallend versmald. Tnsschcnrniniien der dekschilden vlakker;
met eene enkele, dnidelijkc stippelrij. Halsscliild zoo lang als breed, niet iets al'gerond-

verbreede zijden; naar voren een weinig versmald; lijn en niterst dicht hestippeld. Donker-
blanw. Bij bet <? de oogen grootcr en meer nitpnilend dan bij het J. Lengte 2—23 mm. In

bosschen op eiken, waar bet J de eieren legt in een boorgat aan de basis van de hüofdiierl"

der jonge bladen, waardoor liet blad verdort en afvalt; zij zon ook op vriichtboomen voor-
komen. Dat zij scliadelijk aan frambozen zon zijn is twijfelachtig. Zeer zeldzaam; ik zag
slechts exemplaren uit lilcyenbeek, Wijnandsrade en Kerkrade (Limb.), April.

(midtipnnciatns liach; alliariae Seidl., nee L., nee Payk.) 10. interpunctatus Steph.

12 Voorschenen recht, zonder eenige aanduiding van eene klanwvorniige eindspoor aan den binnen-
tophoek. Snuit in de beide seksen korter dan bij tomentosns. Lichaam glanziger, minder
regelmatig hestippeld. Kop iiin en weinig dnidelijk bestippeld. Dekscliilden met grove stippel-

rijen en gedeeltelijk stippellijnen; de tusschenriiinuen niet bestippeld. Snnit bij het ^ aan
het uiteinde spatelvormig afgerond. De kleinste soort van het genus. Lengte 2— 2?, mm.
Gemeen, van Mei tot Juli, op berken en wilgen, (planirostris F., coeruleus F.) 1 1. nanus Payk.

Voorschenen nabij het uiteinde iets naar binnen gebogen en aan den binnen-tophoek meteene
zeer kleine, klanwvorniige eindspoor. Snuit in beide seksen veel langer en slanker, doch
vooral bij het J; bij bet ^ ongeveer zoo lang als bij bet J van nanns; bij het J duidelijk

langer dan koji en lialsschild te zamen, naar bet uiteinde niet brceder en eerst aan den top zelven
iets afgerond-verbreed (bij het $ van n a nu s daarentegen slechts zoo lang als kop en balsschild

te zamen, naar het niteiiuie dnidelijk en geleidelijk verbreed}; bij het $ de voorbellt van
den snnit dof of niatglanzig, dicht en grof rimpelig bestippeld (bij het J van na n us de voorhelft

van den snnit glanzig, slechts weinig bestippeld). Lichaam minder glanzig, veelal eenigszins dof;
regelmatiger bestippeld. Halsschild dichter en dieper bestippeld dan bij n a n u s. Lengte 3 —3I mm.
Veel minder verbreid dan nanus; niet zeldzaam in ZuidLiinburg, op oerken en wilgen. Mei
tot Juli; ook bij Deventer. Zij zou ook op Popnius treniula en elzen leven. In lielgic

bij Angleur en iirussel. (nncinatns Thonis.; plaiiirostris Hesbr., nee F.) 12. tomentosus Gylli.

13 Geheel blauw. Snuit dik, iets kantig 14

Halsschild en dekschilden roodgeclachtig, het overige lichaam blauwzwart of donkergroen; snuit,

sprieten en dikwerf ook de pooten pckzwart. De naar achteren gerichte beharing op de
bovenzijde en de dichtere beharing oii de onderzijde witgrauw. Snuit vrij dun en cyliiider-

rond, bij bet S langer dan bij bet J. Halsschild lijn en eenigszins verspreid bestippeld.

Dekschilden met duidelijke stippelrijen, de ye niet tot aan het midden reikend. Lengte 4 —

5

mm. (Jp berken, eiken en meidoorn. Niet inlandsch. Deze soort zou in Oldenbnrg en vermoede-
lijk ook in Westfalcn gevangen zijn . (coeruleocephalus Scliall.) (cyan occ pli al ns Herbst)

14 Stippelrijen der dekschilden tot aan het uiteinde doorloopende en zeer regelmatig, de 9e ongeveer
op de hoogte van de acbtercoxae in de loe overgaande; de tusschenrnimten met eene stippelrij,

welke weinig of niet zwakker is dan de hoofdrijen. Snuit grof rimpelig bestippeld, slechts

aan de basis met eene meer of minder korte, verhevene \niddellijn. Voorhoofd zeer verspreid
bestippeld. Halsschild duidelijk en niet zeer dicht bestippeld, met eene llauwc langsgroef
over het midden. De opgerichte beharing lang. Bij het <? de snuit nauwelijks zoo lang als

de kop; bij het J zoo lang als de koji, reclit , zwart, de stippels tussclien de oogen tot laugs-

rimpels ineenvloeiend. Lengte jj—44 mm. In bosschen, op eiken, meidoorn enz., in het voorjaar.

Uitsluitend bij Kerkrade (Limburg), in Mei, gevangen. In de Rijnprov. bij Cleef en Diisseldorf.

(coinatus Gylh., pauciseta Wasm. ')) 13. olivaceus Gylli.

Stijipclrijen der dekschilden van achteren niigewischt, aldaar in de verwarde bestippeling over-
gaande; de ye niet in de loe overgaande, doch daaraan evenwijdig loopende; de tusschen-
rnimten met eene fijnere, eenigszins verwarde dubbelrij. Snnit nagenoeg over de geheele lengte met
eene verhevene middellijn. Halsschild tamelijk fijn en niet bijzonder dicht-, over het midden

Eenp var. ^ imiitisfld \V;i.Mii;iiiii uil t'Ai'i't wordt nldiis bfstlircvi-ii ; iti gruutle (4^ iiiiu.) op eene kleine [Uibeseens
pehjlifiid, duur liet slankere lialssehild en de vrij rej^elnialijre, sterke stippelrij der tusselienrniinlen tul olivaeeus tieliourende,

terwijl liij pubeseens in de tusselienniinilen eene lijnere, eenijïszins %erwarde dubbelrij voürbanden is. Ook onderseheidl

ZIJ /ieli door de zeer spaarzame hestippeliny van den kop, de iels spaarzamere beslip|ieMiig van hel balssehild en de zeer

re^einialige slippelrijen der Iiisscbenrniinlen , wier stippels even kraelilip zijn als die der liooldrijen en lot aan hel uileinde

nauwelijks zwakker worden. M. i. past deze besclirijvinp geheel op typische exemplaren van olivaeeus, zouais ik er een
uil Kerkrade en een 5-lal uil Oostenrijk onderzoetil; dal bij hei lype de slipjielrijen op de dekschilden meestal in hel

laatste vierde gedeelte zouden verdwijnen is bepaald onjuist, dit is wel liet peval bij pubeseens. Deshnxlii'r.'i zepl van
eomaliis (lylli- n: olivaeeus Clylli. in zijne «Munuf^rapbie des II h i ii o ni a e er i d es»

, Un onrechte, dal de strepen der

dekschilden zijn i.etl"acees vers Ie dernier niiart", terwijl llfdH in zijne til^oleopléres du Bassin de la Seine» zeer juisl zegt:

HSlries des elylres entieres"; van daar de vcrj^issiiig. Jammer dut bel bewuste exemplaar verloren is {gegaan.
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iets meer verspreid bcstippcUI. Licliaani lang, aistaande, zwart beliaard. Voorhoofd bij liet

^ met een rimpelig bestippeldcn, breeden indruk. Lengte van de kleinste mannetjes tot de

grootste rt'ijfjes 4— rt| nnn. Verbreid, in bossclicn der lieidcstrcken , op laag eikenbout i van

Mei tot midden Juni. Het J legt de eieren in jonge eikentakken, in welke het met de

getande voorkaken eene kleine holte uitzaagt en deze, nadat het ei daarin geschoven is,

weder dicht drid\t (i? cavilrons {'.ylh., $ cyanicolor Gylh.) 14. pubescens F.

5. Deporaiis Samouelle.

Z?// ,!,'-fnus onderscheidt zich van Rhymhites, doordat het pyxidiiim en propy-

iridium beiden hoornachtig en onbedekt , de epipleuren der dekschilden zeer smal en goot-

7wrmig uitgehold zijn ; ook zijn de slapen vCin den kop opgeblazen en door eene divarsgrocf

of insnoeritig van den vertex gescheiden.

De soorten leven op verschillende boomen , hoofdzakelijk op berken , waar de wijfjes

de bladen oprollen op de wijze van Attelabu s.

De levensgeschiedenis van D. betulae is uitvoerig door Dcbey en llasmann, de

larve door Ratzcburg en het eicrleggen door Perris beschreven.

Van de 4 Europeeschc soorten komen 2 in Nederland en i /// het aangrenzend

gebied voor.

1 Dekschilden te zamen \\— 2 maal zoo lang als breed, zonder stippelrij of verwarde bestipiieling

langs bet schildje. Snuit, evenals bet voorhoofd, vlak, naar het uiteinde verbreed; zoo lang

als of iets korter dan de kop. Kop en balsschild meer of minder fijn bestippeld .... 2

Dekschilden korter, te zamen ongeveer i| maal zoo lang als breed; met vrij grove stiiipelrijen

en met eene verwarde stippelrij of verwarde bestippeling langs het schildje; de tusschen-

ruimten met zeer fijne stippels. Snuit veel korter dan de kop, breed. Kop en lialsscbild grof

en zeer dicht, hier en daar ineen vloeiend, bestippeld; nagenoeg dol'. Halsschild breedcr dan

lang, aan de zijden zeer sterk verbreed. Zwart, veelal iets blauwzwart; de dekschilden altijd

donkerblauw; kort opstaande behaard. Lengte 2| -4 mm. Niet inlandsch. In VVestfalen.

(tristis F.)

2 Eerste lid der acbtertarsen smal, verlengd (Sub-gen. Coenorrhinus Thoms.). Kop met de

oogcn brccder dan de voorrand van het halsschild, van achteren vrij sterk ingesnoerd.

Halsschild iets langer dan breed, in het midden eenigszins afgerond-verbreed; lijn, vrij dicht

en gelijkmatig bestippeld. Dekschilden bijna tweemaal zoo lang als te zamen breed;

met diepe, regelmatige stippelrijen en zeer lijn hestippelde tusschenruimten. Zwart of met

geringe blauw- of grocnachtige tint, sterk glanzig, cIc dekschilden blauw of groenachtig-

blauw; fijn, eenigszins neerliggend, grauw behaard. Bij bet $ de snuit korter dan bij het ï;

de dijen en sclienen der achterpooten gewoon. Lengte 2*—4 mm. 's Zomers, in vochtige

bosschen, op berken; door het gelicele land verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(Mannerheimü Bedel, nee Hummel) i. megacephalus (jerin.

Eerste lid der acluertarsen slechts weinig verlengd, driehoekig. Kop met de oogen iets smaller

dan het midden van het halsschild, van achteren duidelijk ingesnoerd; evenals liet halsschild

tamelijk lijn en dicht bestippeld. Dekschilden met diepe stippelrijen; de tusschenruimten met

eene, meer of minder regelmatige, stippelrij of dubbelrij. Geheel zwart; met dichte, korte,

eenigszins opgerichte beharing.' Bij het $ de achterdijen opgeblazen en op de binnenzijde

raspachtig; de achterschenen op den binnenkant met fijne zaagtandjes. Volgens Of/'i-v zouden

opgeblazen dijen bij beide seksen voorkomen, naar gelang de ontwikkeling der individuen;

dit blijft echter zee'r twijfelachtig. Lengte 2*—4J mm. i). Overal gemeen, van April tot het

einde "van juli, vooral op berken, doch ook op beuken, haagbeukcn, elzen en hazelaars.

Het J bijt de bladen, van twee kanten, van den omtrek tot op de hoofdnerf, door, rolt

het losgemaakte topgedeelte tot een pcperhuisje 2) op en legt daar binnen een eitje, waarna

de ingang toegevonwen wordt. Na twee weken kruipen de larven uit en leven in de peper-

huisjes van het half verdorde blad. Na twee of drie weken vreten zij zich naar buiten en

vallen op den grond, waarin zij verpoppen om tot het volgend jaar over te blijven.

(populi Scop. , $ femoratus Oliv.) 2. betulae L.

Ij In Duilsvhlaiid wordt zij peiioemd "Trirhterwii.kler.>i

i) Xic over de wiskundige verhoudingen %au de >urniinp der jieperhuisjea bi) Ih-hcij iX Hcis en ton Fricken.



566 LXXVI. CuRcuLioNiUAE. — 6. Kkachyrrhinus.

II. Sub-Familie BRACHYRRHININAE.

III. Tribus B R A C H Y R R H I N I N 1.

0. Brachyrrhinus Latr. (Fig. 115).

(O t i o r 11 y 11 c h u s Gerraar.)

Siiuitvormigc Z'oorizettiiig van den kop kort en dik, aan het uiteinde brecder en
dikker, van onderen iiitgerand ; met in den re^el sterk uitstekende, ecnigszins oorvor7nige

pterygiën , ivaar binnen de sprietgrocvert diep , naar aclitercn ondieper 7üordeti , deze

boven op den sjii/it en van boven geheel zichtbaar. Oogen i) rondachtig , weinig of 7iiet

uitpuilend. Sprieten lang , de seapus ver voorbij de oogen reikende ; funieulus "j-ledig

,

de eerste twee leedjes lang-kegelvormig , de overigen korter. Lichaam beschubd, zeldzamer
behaard of kaal. Halsschild gewelfd , naar voren versmald ; van voren en van achteren

recht afgeknot; aan de zijden, in of vóór het midden afgerond-verbreed. .Schildje weinig
zichtbaar. Dekschilden samengegroc/d, te zamen langer of korter eivormig, in het midden het

breedst ; met afgeronde , zelden met aangeduide {bij Zuid-Europ. soorten) schouders ; zonder

of met doorloopende langsribben ; met 10-, bij het. niet in ons gebied vertegenwoordigde

,

Subgenus Dodccastich u s Stierl. met 12 — 13 stippellijnen of stippelrijen, ook welgeheet
zonder stippellijnen of stippelrijen ; bij het niet bij ons vertegenwoordigde Snb-gcnus
Tyloder e s Schonk, de eerste langsrib in eenc buil eindigend. Ongevleugeld. Het midden-
gedeelte van het eerste stemlet, dat tegen het metasternum aanstoot, afgektiof. Voorrand
van het ze sterniet gelijkmatig of meer of minder hoekig gebogen. Dijen naar het

uiteinde plotseling knotsvormig verdikt , met een dunnen basalen steel ; al of niet op de
onderzijde getand. Tarsklauwen gelijk en vrij.

liet se.xueele verschil is naar gelang de groepen en soorten verschillend. De
mannetjes zijn gewoonlijk slanker dan de wijfjes.

De soorten van dit genus , het grootste onder de R h x nc h op lio r a , leven grooten-

dcels in bergstreken. Het zijn nachtdieren , welke zich overdag schuil houden tusschen

mos , aan den voet van boomen , onder steenen of aan plantwortels in den grond; som-
migen , welke zich vooral op boomen en heesters ophouden , scheiden veelal een geel- of
70!tachtig, poedervormig e.xsudaat uit , dat gemakkelijk afgewreven wordt. Zij schijnen

polyphaag te zijn , enkelen kunnen aan cultuurplanten schadelijk 'worden De lari'en

leven in den grond aan wortels.

De nietamorphose van B. singularis is door Curtis en André ; die van tenc-
bricosus door André ; de larve en pop van sulcatus zijn door Bouché , Westuwod

,

Letzner en Xambeu , de levens-wijze is door Lctzner en Xambeu ; de ontwikkeling van
ovatus is door Laboulbène en de larve door Nordlingcr ; de larve en pop van niger
zijn door Ratzeburg en de levensgeschiedenis is door Beling en Baudisch beschreven.

Van de ± 500 Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 10 in het aangrenzend
gebied voor.

I Voorschenen naii Jen top, in bciiic sel;sen, niet- ol' alleen naar binnen verbreed, i'cdit, of
naar binnen aebojjen; l)ij a t ma o te r u s de biiitcn-iopiioel; eeniuszins breed-lobvornii"
afgerond i

Alle sclienen aan den builen- en binnen-toplioelv dnidclijU zijwaarts uitgetrokken ; de bnitcn-

topliock der aeluerschenen ineer aeiuerwaarts uitgetrokken 2). Uiteinde der schenen met
kransen van brcede, stijve horstelharcn. De eerste twee stcrnitcn sterk gekorreld. Voor- en
middeldijen niet een kleinen, spitsen tand; de acliterdijen stomp of onduidelijk getand 3)
(Sub-gen. C ry |ih ipb or n s Stierl.). Snuit niet kielvormige middcllijn. Sprietgrocven tot aan
de oogen duidelijk. Halsschild lireeder dan lang, aan de zijden afgerond, van acliteren iets

ingesnoerd-versmald ; dicht met ronde, verhevene korrels bezet en daartiisschcn dicht grauw

It Pl' uu;ii'ii oiilbri'ki'ri ol' iiju rinliiiiriiliiir l.ij liri in /ii!(l-i;nnj|Ki vcrtt'y.-nwuurdij^d.' SuLi-gciius T lup 1 o r r li j nc li u s Silmiidl.

•l) Ui) li>-t iii;itni<-lJH van bijimiii(;r suüi-ti-ii is di- tiiul.-ii ln|iliiii-k Jlt \uui-sclieoen naar buiten niet uilpelrukla-a.

ii) lil du Mib-f;fmi> boln.M.rfii wiV suurlru , Inj widki/ alk- dijiMi ungclaild zijn.
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beschulid CM bcliaai-d. DekscbiUlcn civormii;, ciiclir en lijn korrelig, nagenocf; alleen langs

lic zijden met flauwe langsstrepen; meer ol" minder gelijkmatig of iets wolkig, dicht, grauw

lieschülid en lielniard, veelal met iets minder diclit bescluibde langsstrooken ; de scluibje.s op

het gclieele lichaam /iju langwerpig, liij het $ de buiten-toplioek, ofschoon iets zwakker

dan bij het J, toch iiog duidelijk zijwaarts uitgetrokken. Lengte 9| -12 mm. Vooral in

Mei en |uni, in moestuinen en op bouwland, onder steencn; het is een poly|)haag nacht-

dier, dat'vooral knaagt, en soms schadelijk is, aan klaver, Medicago sat i va, beetwortels,

groenten enz.; de larve vreet aan de "wortels de/er planten. Ook zou zij schadelijk zijn

aan jonge perzikboompjes en aan den wijnstok. Zeer verbreid, doch gewoonlijk in gering aantal;

niet zeldzaam daarentegen in de cmi'-treken van Maastricht i).

(monopterus Fourcr.) 'o. ligustici L.

2 Alle dijen ongetand (zie bij 15 ook singularis) (Sub-gen. H racli y r rb i n u s i. sp.) ... 3

Minstens de achter- of voordijen met een stompen of spitsen tand (Sub-gen. Dorymerus
Seidl.). Op dezen tand volgt cene uitranding nabij den top; de tand is niet bij alle snorten

zoo duidelijk te zien en o. a. bij singularis zelfs zeer onduidelijk, doch nog herkenbaar. 15

.5 liet anale sternict bij het S altijd duidelijk in de lengte regelmatig gestreept. Het tweede lid

van den funiculus minstens zoo lang als het ie. Het 3 smaller en meer gewelfd dan het ?.

Sprietgrocven zeer kort. Zwarte soorten, van y

—

lil mm., met grootendcels roodepooten;

alleen de kleine lacvigatus is geheel zwart en vaiï de eveneens geheel zwarte, doorgaans

even gnxne atroapterus o. a. onderscheiden door het onbebaarde licliaam en de stippel-

rijen op de dekschilden (tene bricosu s, niger, fuscipes en laevigatus) .... 4

Het anale sterniet bij het ^ meer of minder duidelijk bestippeld, bij uitzondering met onduidelijke

maaldkrassen 7

4 Anale sterniet bij het i met vele diepe langsstrepen en aan den top uitgehold; bij het ? be-

stippeld en niet uitgehold. Snuit aan den top uiigerand, met kielvormige langslijn. Halsschild

weinig of niet langer dan breed, dicht en lijn korrelig, uver het midden meer bcstippeld,

eenigszins lederachtig rimpelig. Dekschilden bij liet S tanierijk breed-eirond, bij het g langwerpig-

eirond ; met zeer lijnc stippellijnen en iets dwarsrimpclige tusschenruimten. Zwart, tamelijk

glanzig; bovenzijde kaal, bij versche exemplaren met een uiterst fijn exsudaat; onderzijde

bniingrauw behaard. Pooten lichter of donkerder rood, de knieën in den regel iets donkerder

<if zwartachtig; de tarsen zwart. Lengte 10— 12.I mm. Op lage eiken, hazelaar, meidoorn;

langs heuvels en hellingen; Mei tot juli. Gemeen op den St. Pietcrsberg bij Maastricht, ook

bij Wyiré en in groot aantal bij Cuijk (N.-I5r.).

(clavipes" ISonsd., luscipes Oliv.) 1. teoebricosus Herbst (Fig. 115)

Anale sterniet bij het <J met fijne langsstrepen. .Sculptuur van liet halsschild en in den regel ook

der dekschilden iets grover 5

5 Snuit met kielvormige langslijn, duidelijk langer dan (zonder de pterygien) breed. Lichaam bij

het $ langwerpig-eirond, bij het $ nagenoeg eirond 6

Snuit niet gekield, hoogstens met eene gladde middellijn ; nauwelijks zoo lang als breed. Halsschild

vrij grof en op het midden niet diep bestippeld. Dekschilden kort-eivormig, fijn dwarsrimpclig

en met stippelrijen. Lichaam met de pooten geheel zwart, glanzig, onbeliaard. F.ene kleine,

kort gediongen soort. Lengte 5 -61 mm. Op mcrgelbodem en kalkgrund. Niet inlandsch.

In Westfalen
" (laevigatus F.)

6 Dekschilden over de stippelrijen inet liaarvlekjes in de, niet zeer dicht opcenstaande, vlakke,

groote stippels; de tusschenruimten eenigszins verbeven rimpelig, glad, glanzig. Dekschilden

bij bet g langwerpig-eirond, bij bet 5 breeder. Zwart, tamelijk glanzig; pooten, behalve de

knieën en de tarsen, rood. Versche exemplaren vertoonen een stollijn, grauw exsudaat.

Halsschild zoo lang als breed; dicht en grofkorrelig, iets rimpelig. Lengte 9 — 1 1^ mm. Op dennen,

in bergstreken. Niet inlandsch. In Westfalen, Haiinover en (?) Oldenburg . . . (niger F.)

Dekschilden geheel zonder haarvlekjes. Deze soort gelijkt in grootte enkleur op te n e bricosus
en is daarmede gemakkelijk te verwarren; zij onderscheidt zich, behalve door de fijnere

langsstreepjes op het anale sterniet bij het $, door de iets grovere, zeer dichte, lederachtig

gerimpelde bestippeling van het halsschild, zoo ook door de grovere, diepere stippellijnen

en de duidelijker dwarsrimpclige tusscheniuimten; bij var fagi Gylh. echter zijn de stippel-

lijnen zeer onduidelijk. Dekschilden bij bet $ smaller dan ïiij het J, bij het $ echter naar

verhouding minder breed dan bij bet 5 van t e ne bricos u,s. Versche exemplaren vertoonen

een stollijn exsudaat. Lengte 10— 12.' ram. Op dennen. Niet inlandsch. In Westtalen.
(fuscipes Oliv.)

1) Ia Duilsubland heel deze suort "der Nasilier»



LXXVI. CuRCULioNiDAE. — 6. Brachyrrhinus. 568

7 Oogen meer of minder vbk, iets naar boven gericht en niet bijzonder ver van elkaar verwijderd ;

liet voorhoofd tnsschen de oogen hoogstens tweemaal zoo breed als de doorsnede der oogen
' en tamelijk vlak 8

Oogen aan de zijden van den kop, tamelijk klein; het voorhoofd tnsschen de oogen ongeveer
driemaal (of iets meer) zoo breed als de doorsnede der oogen en eenigszins gewelfd
(porca tiis en mau rus) 14

8 De afwisselende tnsschenrnimten der dekscliilden niet tot langsribben verheven, hoogstens de
7e van achteren verheven y

De afwisselende tusschenruimten der dekscliildcn tot duidelijke langsribben verheven en met ccnc

rij opgerichte, knotsvormige borstelharcn bezet; de andere tusschenruimten volkomen vlak,
breed, met twee rijen navelstippels. Snuit dicht beschubd, bijna niet gegroefd. Ilalsschild

weinig of niet brceder dan lang, aan de zijden afgerond-verhreed, dicht korrelig. Bruin, de
sprieten en pooten iets lichter; zeer dicht, eenigszins vickkig, bruin, geelachtig en witgrauw
beschubd; de navelstippels der dekschilden met een licht rond scluibje in het midden. Lengte
5— 55 mm. Op dennen en onder mos. Niet inlandsch. In Westfalen en bij Crefeld.

(scabcr Ronsd.) (se p te n tr ion is Hcrbst)

y Dekschilden zonder rijen burstelliaren 10

Dekschilden inet in rijen geplaatste, hetzij naar achteren gerichte- of knotsvormige borstelharen,

die vooral naar het uiteinde (van boven bezien) duidelijk in 't oog vallen 12

10 Bovenzijde kaal of slechts uiterst dun-, de onderzijde meer of minder dicht behaard. Zwarte
soorten (atroap tcriis en un icolo r) ii

Dekschilden meestal iets vickkig, dicht met roestkleurig-granwe, langwerpige scluibjes bedekt,
zoodat de kleur van het tegument onzichtbaar is. Kop, halsschild en onderzijde spaarzaam
beschubd. Zwart, sprieten en jiooten soms lichter; onuitgekleurdc exemplaren licht-roodhruin.

Halsschild dicht korrelig bestippeld; met eene korte, fijne, inecr of minder duidelijke, kiel-

vormige middellijn. Dekschilden kort-eivormig; de stippelrijen van voren zeer-, naar achteren
weinig duidelijk. Lengte 5—8 mm. Verbreid, vooral niet zeldzaam op zandgrond; aan boom-
vvortels, in mergel- en leemkuilen; ook op frainbozenstruiken , vruchtboomen, dennen en
eene menigte andere planten. Soms schadelijk, in het voorjaar, aan pereboomen , door het
afvreten der jonge bladen (arenarins Herbst) 3. raucus F.

11 Voorschenen gecomprimeerd, op den buitenkant scherp; de buiten-tophoek eenigszins breed-
lobvormig afgerond. Funiculus der sprieten kort, de laatste leedjes verbreed. Snuit met eene
kielvormige middellijn. Halsschild lederachtig-rimpelig bestippeld. Dekschilden bij het <? iets

smaller dan bij het S; eivormig, naar het uiteinde spits; lijn korrelig, nauwelijks gestreept

;

uiterst dun, witgrauw behaard. Gelieel zwart, de tarsen en veelal ook de sprieten iets bruin-
achtig. Een exemplaar (onuitgekleurd?) uit Scheveningen is donker kastanjebruin metroode
pooten, de knieën en uiteinde der schenen iets donkerder i). Lengte 6J— 10 mm. Gemeen,
doch uitsluitend op de laatste duinenrij. April

—

Juni, aan Psamina arenaria. Zeer groote
exemplaren (10 mm.) komen weinig voor.

(ater Steph., arenosus Mc Leay) 2. atroapterus de G.

Voorschenen niet gecomprimeerd, op den buitenkant niet scherp; de buiteii-to|)hoek gewoon
afgerond. Funicidus der sprieten lang, de leedjes niet breeder dan lang. Voorhoofd met stip-

vormigen indruk. Halsschild over het midden oppervlakkig en eenigszins rimpelig-, of wel
duidelijk en gewoon QebenUms Gylh.) bestippeld; aan de zijden korrelig. Dekschilden bij

het $ langwcrpig-eirond; bij het J breeder-eirond, met meer (idicnhiiii Gylh.) of minder
duidelijke stippelrijen; de binnenste tusschenruimten meer of minder duidelijk dwarsrimpclig,
de buitensten eenigszins rimpelig en korrelig. Zwart, ook de pooten; "hovenzijde kaal,
onderzijde, vooral bij het g, duidelijk behaard. I5ij het g het mctasternnm met het eerste .

sterniet ingedrukt en, evenals de binnenrand der dijen, vlokkig geelachtig behaard. Lengte
yè— 13 mm. In bergstreken. Niet inlandsch. Niet zeldzaam in Westfalen (Sauerland); ook
bij Crefeld, Düsseldorf en in Oldcnburg.

(morio Bedel, nee F.; ebcninus Schi'mli.) (unieolor Herbst)

12 Dekschilden met gewone, eenigzins naar achteren gerichte, meer of minder fijne borstelharen. 13

Dekschilden met knotsvormig verdikte, opgerichte haren. Sprietgroef breed en diep, de oogen

1) In Nüuid -DiiilsctiUiiitt l-ii I)t-iifiii;irkfa kuiuni iwailr fM'iupliirrn 111. -l lichliuiidc pootcli vuur, dt'it' zouden liet Ivpf
tLTwijl uiUL- iwailpouligi'il lul dt! Var. (/r(7(u.\H,\ .Mc Leaj zuudi.-ii bL-liourt'ii.
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iiagenoeg burciUcmI. Licliaain kort, gcu-elfd, zwart of bruin, grauw bcschubd; sprieten en

pootcn roodachtig-iicUliruin. Snuit bovenop vlal<. Ilalsschilil dicht gekorreld. Dekscliilden

met zwakke laiig<groeven, waarin grove stippels. Lengte 3—4 mm. In bergstrckcn, tussclicn mos

aan boomwortels. Niet inlandsch. In Duitscliland en Denemarken . . . dincinatns Gerni.)

13 Snuit, van af de inplanting der sprieten tot aan het voorhoofd, met eene brcedc, diepe niid-

dcngroef. Korrels der dekschildcn (van achteren naar voren gezien,) met eene stip op den

top. Pekzwari, onuitgekicurde exemplaren roodbruin; sprieten, schenen en tarsen bruinachtig.

Bovenzijde lijn en spaarzaam bruinachtig bebaard, de haartjes eenigszins opgericht en naar

achteren' gebogen, llalsschild diclit en grof gekorreld, de korrels van achteren met ccnc stip.

Dekschildcn inct langsstrepcn, waarin weinig diepe stippels; de tusscbenruimten grofkorrelig.

Bij het (f de basis van bet achterlijf met een grooteren of kleineren indruk. Lengte 6-7!i
mm. Onder steenen, op heesters, o.a. in stadstuinen; den Haag, Delft, Breda, Arnliem en in

aantal bij Leiden: April^October (? riigosostriatus üoeze) 4. scabrosus Mrsh.

Snuit zonder middengrocf; voorhoofd met een meer of minder duidelijk langsgroeljc en met eene,

naar aciitcrcn gebogene of meer of minder hoekige dwars-verhevenlieid tusschen de sprieten.

Korrels der dekschflden zonder stip op den top. Deze soort herinnert eenigszins aan o v at us,

doch onderscheidt zich onmiddellijk door de niet getande voordijen. Zwart of bruinzwart,

soms de dekschildcn of het gebeele lichaam kastanjebruin ; oiniitgekleurde exemplaren roodbruin ;

sterk gewelfd, de bovenzijde met opgerichte borstelliaren, welke op de dekschildcn in rijen

staan; onbeschubd; sprieten en jiootcn rocstrood of roodbruin. llalsschild grof gekorreld, de

koirels van achteren met ecnc stip. Dekschildcn met grof bestippelde langsstrepen, de tus-

scbenruimten met eene korrelrij. Deze soort varieert eenigszins in vorm, sculptuur en kleur,

doch niet zoodanig, dat B. frisius O. Schneider als soort daarvan kan afgescheiden worden !>
Het (? is slanker dan het J; sommige wijfjes kunnen zeer kort-eivormig zijn. Lengte
4I—5^ mm. Niet zeldzaam in de omstreken van ^Llastricllt in leemkuilen en 's avonds op lage

planten, )iuii. Juli; ook bij Cuyk (N. Br.), Roermond en op bet eiland Terschelling.

In Ikigic'bij Flèurus en Rochefort en op het eiland Borkum, waar zij niet zeldzaam is op

het bij vloed overstroomde brakwatergebied, dat met Artemisia maritima begroeid is.

(scabridus Steph., frisius O. Scbn.) 5. ligneus Oliv.

14 De afwisselende tusschenruimten der kort-eivormige dekschildcn als sterke langsribben met grove

korrels, waarop eene rij van opstaande, naar achteren gerichte borstelhaartjes; de andere

tusschenruimten vlak eu "breed, met onduidelijke stippelrijeu en zeer kleine, smalle, ondicht

staande, liclitbrtiine schubjes. Snuit breed, met ecnc middengroef. Halsschild grof gekorreld

,

met onduidelijke middengroef. Lichaam dof, zwartbrnin; de schenen, veelal de gchcele pootcn

en ook wel de sprieten roodbruin; onuitgekicurde exemplaren geheel roodbruin, de dekschildcn

en pooten wat lichter dan de rest van bet lichaam. Het $ iets smaller dan het J. Lengte

i^i,—5] mm. In bosschen onder mos, ook onder steenen; verbreid doch niet algemeen.

ö. porcatus ïierbst.

Dekscliilden zonder rijen opstaande borstelharen, doch met eenigszins glanzige, neerliggende,

van achteren nagenoeg scliubachtige, dikke haren; de beharing meer of minder vlekkig.

Snuit met eene kielvorniige langslijn. Halsschild grof-korrelig. Dekscliilden met breede, iets ver-

diepte stippelrijen; de tusschenruimten rimpelig. Zwnrt, veelal de schenen of de gelicele

pooten iets roodbruinachtig. Lengte 6—7 mm. Niet inlandsch. Deze sobrt schijnt in Wcst-

Duitschland voor te komen.
(morio Bonsd., nee F.;y dubins Stroem,'? nodosus F.) (maurus Gylh.)

15 Bovenzijde dicht inct runde schubjes bedekt, zelfs met een schubje in het midden van de stippels

der ilauw gegroefde langsstrepen op de dekscliilden; tusschenruimten met eene rij korrels,

waarop naar achteren gerichte borstelharen. Episterncn van den metathorax duidelijk begrensd.

Dijen met zeer onduidelijken tand. Snuit iets langer dan de kop, op de bovenzijde vlak.

Sprieten zeer dik. Dekschildcn ovaal, met vlak-afgeronde schouders, gewelfd. Halsschild ieis

breeder dan lang, aan de zijden vrij sterk afgerond, duidelijk gekorreld; de korrels bij bet

g duidelijk genavcid 2). Donkerbruin, ook wel roodbruiuachtig; de sprieten en pooten in

den regel lichter, meer roodhruinachtig. Het schubkleed der dekschildcn iets vlekkig door

lichtere en donkerder schubjes. Bij ab. s. * Chevroltitii Bob. zijn de dekscliilden dichter be-

scbubd; de oogstippels der langsrijen minder duidelijk, daar het middenschubje nagenoeg de

geheele stip inneemt, terwijl bij het type om elk schubje een duidelijke kring overblijft;

De vfrscliil|)uiiItMi tlour ft S, hiiriilcr tusschen li. 1 i ^ il • u s en f r i s i 11 >^ opgegeven zijn zeer vaafï; ik vind under de

vele exemplaren uit Lunlmrg, die ili onderzocht, alle over^'^nf^eii. Van eene hijzundere soorl , eii;en aan de Noordiee-eilanden,

kau m. i. geen sprake zijn.

Dat de korrels bij liel wijfje in het geheel niel gi-iiaveld zouden zijii is niet geheel juisl, 1'ij nauwkeurige beschouwing

vertoonen zij geheel op de zijde een klein navelslipje, waaruit een haarhurslel Ie voursehijii komt; hij hel inannelje staat de

navelslip meer ia hel midden van de korrel en valt daardoor duidelijk in 'l uo^'.



570 LXXVI. CuRCULioNiDAE. — 6. Brachyrrhinus.

ook zijn de tiisschcnrninitcn van grovere korrels voorzien i). Bij liet ^ de eerste twee
sterniten meer of minder ingedrukt, bij liet S liet anale stcrniet met een groefje aan liet

uiteinde. Lengte 5*— 8A mm. Zeer gemeen op allerlei jonge hoornen, heesters en kruidachtige

planten; ook op dennen en bloeienden meidoorn. Soms schadelijk aan jonge eiken, vruclit-

boomen. Pc 1 a rgo n i u m' s, rozen en frambozen; zij werd 's nachts knagende aan rozen

aangetrolVen, terwijl zij overdag zich verborgen houdt. Hij Goes als schadelijk waargenomen
door het afvreien der knoppen van entloten der vnichthoumen. De var. C/icvrnlatii zon
in België gevangen zijn (picipes F., graniilatns lierbst) 7. singularis L. 2)

Bovenzijde niet-, of wel meer of minder ondicht hcschubd 16

16 Sprictgroef naar achteren tot aan de oogen verlengd. Dckschilden meer of minder dicht be-

haard, of niet haarvonnigc scliubjcs bedekt. Halsscliild gekorreld. Dekschilden met langsstrepcn,

dezen, alsook de tussclienruiniten gekorreld (siilcatus en nigrita) 17

S|)rietgroef zeer kort, naar achteren niet tot aan de oogen verlengd 18

17 Snuit zonder kielvorniige langslijn over het midden, met breede langsgroel'. Ilalsschild grof

en dicht gekorreld, met zeer liauwc middengrocl'. Dekschilden over het midden iets neerge-

drukt; met diepe, gekorrelde langsstrcpen en rimpelig-gekorrelde en van bultjes voorziene,

doch gelijkmatig verhevene tusschenruiniten. Alle dijen duidelijk getand. Geheel zwart, op
de dekschilden met verspreide vlekjes uit grauwgcle haarschuhjes bestaande. Sprieten en pooten
soms iets bruinachtig. Het <? smaller dan liet $. Lengte SA— loi mm. Gemeen, vooral in moes-,

kweek- en stadstuinen, waar zij 's avonds op de planten verschijnen. Soms schadelijk aan

Primula's, Saxifraga's, klimop, Rhododc n d ro 11, enz.; zeer schadelijk te Naaldwijk

in druiven- en perzikkassen en in een stadstuin in den Haag aan klimop. De larven en

poppen aan de wortels dezer planten (griseopunctatiis de G.) 8. sulcatus F.

Snuit met duidelijke langskiel, overigens breed en vlak. Halsschild dicht, doch minder grof

gekorreld; de korrels vlakker, zonder eenig spoor van middengroef. Dekschilden over het

midden niet neergedrukt, met weinig diepe korrelrijen; de tusschenruiniten iets gewelfd en

met rijen breede korrels. Geheel zwart, grauw behaard; de dekschilden met verspreide vlekjes

uit witgrairwe haarschuhjes bestaande. Alle dijen sterk en sclierp getand. Lengte 6i— 8 min.

Niet inlandscli. In Noord-Duitscliland en o. a. bij Crcfeld 3).

(tristis Scop.; sulcatus Payk., nee F.) fuigrita F.)

18 Dekschilden met verspreide, tot vlekjes vereciiigdc, langwerpige, metaalglanzigc, lichte schubjes

(vooral langs de zijden) en met eene rij half neerliggende borstelharen in de zwak verlicvenc,

stomp-korrelige, vrij smalle tusschenruiniten der korrelrijen; langwerpig-eirond. Halsschild

met sterk afgeronde zijden, vrij grof gekorreld; evenals de kop behaard en beschubd. Zwart;
de dijen donker-, de schenen lichter bruinrood. Voordijen in beide seksen met gelijken,

spitsen tand. Lengte 61

—

yi mm. Niet inlandscli. In VVestfalen (Sanerlandl.

(Icpidopterus F., squainifer F.) (sa lic is Stroem)

Bovenzijde niet beschubd, alleen fijn behaard 19

ly Binnenrand der voorschenen niet hoekig verbreed tegenover den dijtand. Halsschild over de

gclieele oppervlakte dicht gekorreld. Snuit en voorhoofd inet langsrimpelige bestippeling.

Tweede lid van den funiculus zoo lang als- of iets langer dan het 2e. Dckschilden met weinig

diepe stipjiclrijen , de tussclienruitnten dwarsrinipelig en korrelig. Dijtand aan alle pooten

niet groot, spits. Zwart, dof, grauw behaard; sprieten en pooten in ileii regel zwart. Bij

var. Dillwvriii Stepli. (^nigtcullh Stepb., ambiginis Scliinih.) zijn de dckschilden gewomilijk
doller en duidelijker grijs behaard; ook zijn de langsrijcn fijner en de tussclienrniinten sterker

gekorreld; de snuit gewoonlijk met drie kielvorniige langslijnen en het 2c lid van den funi-

culus veelal nauwelijks zoo lang als het ic. Lengte 5I

—

6\ mm. Aan plantwortels, voor-
en najaar. Niet inlandscli. In Noord-Frankrijk bij Duinkerken en Calai^, ook in België.

(ru gi fro n s Gylli.)

Binnenrand der voorschenen, tegenover den dijtand, duidelijk hoekig verbreed. Halsschild op
de schijf, door samenvloeiing van korrels, met langsplooien of langsgroeven; overigens

grof gekorreld. Snuit en voorhoofd rimpelig bestippeld. Dekschilden kort-ovaal, met grof

bcstippelde langsstrepcn en eenigszins rimpelige tusschenruiniten. Zwart of donker-kastauje-

Bi] de iiieiT !ii l,.Ti;ïln-keii \ cji.rkuLiicndi. \;ir ' M,i,,,ii„riltn V:M rs. \t,\ \<'a\s.,\,M „im I;iii- ;.U liivi..i , miü.II.t dan l.i| licl

ly|M'. S;Tii4eii miiidi-r kratlMis uiUwikk.dd ,
il fnI,. uv.-.- l,-,.,lj,.s van dci hiiiKuliis laiic'r. Ili-kv liild.'ii ii-l» laiicl-r i-il

vlakker, iilcl mimliT alyerulidi- /-ijdfii, iin'ci' iiiKIrki-mir m lluudll^ en iel^ iiiiiidiT diilil Itiai liiilul. Til Brlfiië van de inekust

uppegeven. wat ik echter £eer helwijlel.

Navervvanl is de in de Pvreneeen vuui-koniende II. i mpre-s si ve n l ris l'airtn , welke ouk in de Uijiiitniv. liij r.oblenti en

Maitllz zou a.inyelruflen zijn. Deze soori ^elijkl op s i n y n I a ri s, de sprieten zijn echter iels slanker en sclii)nen daarduur
iets langer; de kurrels van het halsschild in heide seksen duidelijk geiiaveld; de eersle twee sternilen in beide seksen, hij

het mannetje echter sterker, intïedrnkt.

Een belgisch exeiiiplaar uit l'lcurus, dal ik zag, was unjuist gedcleriniiicerd en is s i n f:u 1 a r is.
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Iirilin, ook wel het IialsscliiUi licliter of doiikcnicr d;m ile dckscliilden; lijn, gniiiw lieliaanl,

vooral ile tleksdiildcii tamelijk glanzig; sprieten en pooten eenigszins roodliruin. De ali. c.

pahiilimis Panz. roudacluig, uicl meer gcclroode sprieten en pooten, ol' gedeeltelijk donkerder

dijen. Dijtaiul aan alle pooten kracli'tig, die der voorpooten eenigszins dnbliel. Lengte

Cenieen aan plantwortcls, soms in groot aantal bijeen; zij is polypliaag.

(rosae de G.) y. ovatus L. i)
min.

Mjiacns Schönh.

Sprieten lan,i; en slank, de seaptis iels ,i:elw:::cii , de knols loci^espilsl. Sprielen l>oveno/>

den snuit, van boven ziehtbaar ; pler\\!,^iën weinig' ontwikkeld. Snuit kort , aan den top

hooger dan breed. Deksehilden meer dan tweemaal soo breed als kei halssehild, ecnif^szins

kogelrond; met krachtige stippclrijen. Lichaam glanzig
, fijn behaard. Achtcrrand van

het eerste stemlet in het midden uitgerand. Dijen naar het uiteinde plotseling^ knols-

vormig verdikt, tnet een dunnen basalen steel ; ongetand of de achterdijen bij het $

met een krachtigen , spitsen tand. Tarsen met twee gelijke , aan de basis samengegroeide

klauwen. Ongevleugcld.

Van de 1 7 Europeesche soorten, komt i in liet aangrenzend gebied voor.

Zwart; gelijkmatig, lijn, neerliggend, grauw behaard; sprieten en pooten roodbruin; liet verdikte

gedeelte der dijen zwart. Halssehild nanwelijks ij maal zon breed als lang, lijn bestïiipeld.

Dijen in beide seksen ongetand. Lengte i\ mm. Langs rivieroevers. Niet inlandsch. Deze

soort zon in de Rijnprov. bij EIberteld gevangen zij* (rotiindatus F.)

7. Peritelus Germ.

Sprieten lang, de scapus de oogen overschrijdend; de eerste twee leed/es van den

funiculus kegelvormig, de overigen zeer kort. Snuit zeer kort en dik, van boven vlak.

Sprleigroeven breed en diep, bovenop den snuit, van boven .i;eheel zichtbaar ; de pterygicn

meer of minder ontivikkeld. Oogen weinig uitpuilend. Halssehild vrij kort, van voren en van

achteren afgeknot , aan de zijden in het midden meer of minder afgerond. Schildje nagenoeg

onzichtbaar. Deksehilden eivormig of eenigszins elliptisch , te zamen aan de basis iets

uitgerand; met afgeronde schouders. Het middengedeelte van het eerste stern iet , dat

tegen het metasternum aanstoot , breed en recht afgeknot. Voorrand van het 2e stemlet

meer of minder hoekig gebogen. Dijen niet plotseling verdikt , altijd ongetand. Tars-

klauwen meestal aan de basis samengegroeid , zeldzamer volkomen vrij ; bij een paar

in Spanje en in de Pyreneeën voorkomende soorten samengegroeid , doch zeer ongelijk.

Lichaam meer of minder gewelfd , dicht beschubd; ongevleugeld. De mannetjes, 7c<elke

in den regel veel slanker zijn dan de wijfjes, vertoonen over het t?tetastcrnum en het

eerste stemlet een meer of minder duidelijken indruk ; ook zijn de achtersehenen aan

den binnenrand gewoonlijk van kleine tandjes voorzien. — De soorten van dit genus leven

overdag onder steenen en tusschen struiken , ook in leem- en mcrgelkullcn ; zij komen

's nachts te voorschijn. Somrnigen zijn schadelijk aan cultuurplanten, doordat zij dejonge

scheuten afknagen.
Over de levenswijze van P. sphacroides werd iets medegedeeld door Fischer

en Lucas, over de larve door Pliester ; de ontwikkelingvan leuc og r a m m u s werd door

V. Frauenfeld besproken.

Van de ± 50 Europeesche soorten komen 2 in Nederland en 2 /// //(•/ aangrenzend

gebied voor.

I Tarsklanwen vrij (Sub-gen. H oin or h y tli m 11 s Bedel). Liehaam gestrekt, op de bovenzijde

eenigszins vlak gedrukt; het '.liteindc der eenigszins elliptische deksehilden, van boven ge-

zien, een weinig al'gerond-toegespitst. Scapns der sprieten krachtig (Mitwikkeld, met gebogen

borstelharen bezet; te lid van den funiculus knotsvonnig, dikker dan het 2C. Snnit dik,

met zeer ontwikkelde pterygiün. Halssehild ongeveer zoo lang als breed, verspreid en grol

bestippeld. Pekbrnin, soms iets donker roodbruin; de kleur van het dichte scluibkleed

1) SUcrttn brenpl B. ovalus lol een Sub-ji'-uiis Touruioria wt-gciis dt-ii, iKiar M-rliouüiiii,' tul Int ovi'rifc'e liuliaaiii, proütfo

ko[> eii hel grtiülf halsattiild.
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eciiigszins veranderlijk, hetzij lichter of donkertier, meestal vlekkig en achter het midden
inet een meer of minder diiidclijken, afgebroken, donkeren dwarsband ; dikwerf vcrtoonen
de schiibjes ecnigen gcringen metaalglans. Voorschenen iets gebogen. Lengte 5—7^ mm. 0|i
allerlei [ilanten als: rozen, asters, Vaccininm enz.; soms schadelijk, o. a. in het aangrenzend
gebied aan den wijnstok. Gemeen in de omstreken van Maastricht, zelfs in stadstnincn.
April tot Aiig (simo Üliv., variegattis Boh.) i. hirtlcornis Ilerbst.

Tarsklatiwen aan de basis samengegroeid (Sub-gen. Peritelns i. sp.). Uiteinde der, eenigszins
kogelronde of langer of korter ovale, dekschilden, van boven gezien, afgerond .... 2

2 Voorschenen aan den toprand in eene krachtige, 3-tandige lob uitgetrokken en aan den binnen-
topboek met een hnakvormigen tand. Lichaam cenigszins kogclvormig-ovaal, met een een-
kleurig grijs schubkleed of bovendien met lichtliruine langsstrepen. Sprieten kort en dik,
het eerste lid van den funiculus groot. Halsscliild verbreed. Dekschilden gewelfd, met lijne

stippellijnen. Snuit zeer kort en dik, naar voren versmald, nagenoeg zonder pterygicn.
Lengte 2j!—4 mm. Op zandgrond. Niet inlandsch. In VVestfalen. (I e ucogra m m u s Germ.)

Voorschenen aan den toprand zonder van tanden voorziene lob, aan den binnen-tophock met
een haakvormigen tantj 3

3 Buiten-tophock der voorschenen duidelijk stomplioekig uitstekende. Dekschilden cenigszins
kogelrond. Sprieten slank, het eerste lid van den funiculus zoo lang als de volgende twee
te zamen. Halsscliild kort, aan de zijden duidelijk afgerond, naar voren meer dan naar
achteren versmald. Het dichte schubkleed is cenkleurig bruin, of grauw en bruin gevlekt.
Lengte 2j—4 mm. Op dorre plaatsen, aan jilantwortels, droge graszoden enz. Niet inlandsch.

In Noord-Frankrijk bij Calais (Marqueti Gant.~) (senex Bobem.)

Buiten-toplioek der voorschenen afgerond. Dekschilden langer of korter ovaal, gewelfd,
met fijne stippellijnen. Sprieten vrij lang, de eerste twee leedjes van den funiculus even
lang. Halsscliild kort, aan de zijden bij het J meer dan bij het f afgerond, naar voren
weinig meer dan naar achteren versmald; vooral naar achteren sterk gewelfd, matig dicht en
vrij sterk bestippeld, soms zwak gekield. Snuit met duidelijke inerygicn. Deze soort is

veranderlijk in vorm en kleur van het schubkleed; de normale kleur is grauw, met een, uit

bruinachtige vlekjes gevormden, dwarsband in het achterste derde gedeelte; wanneer deze band
verdwijnt is bet schubkleed eenkleurig grauw of geelgrauw, of wel worden de vlekken
grootcr en breiden zich zelfs meer of minder over de geheele schijf der dekscliilden int.

Het f is smaller dan het 2. Lengte 45—6 mm. Op heesters en onder steenen; in het

aangrenzend gebied soms schadelijk aan den wijnstok. Eenmaal bij Kerkrade. In de Rijnprov.
bij Aken, Clecf, Crefeld en Düsseldorf; ook in VVestfalen en in België bij Boitsfort en Izel.

(griseus auct. , nee Oliv.) 2. sphaeroides Germ.

8. Caenopsis Bach (Försl. i. lilt.).

(Ca t a ph o rt i c u s (. Du Val")

Een klein ^i^eniis, van welke de soor/e/! op Tr a e hvp h loeii s en op sommige grainv
en bruin besehnbde B rae /ty r r /t inus-soorten ,!^'elijken. Het onderscheidt zie /i vooral
door de eigenaardiife , dicht opeenstaande , diepe, g-lanzi^e lan,i;sstrepen ter weerszijden
op een onbesehubd gedeelte achter de oogen en op de onderzijde van den kop. Ook zijn

de sterk kogelvorniig uitpuilende oogen ver naar voren geplaatst. Lichaam zeer dichc

beschubd. Dekschilden met afgeronde of scheef afgesneden schouders. Voortzetting van
het eerste sterniet tnsschen de achtercoxae breed, recht afgeknot. Dijen niet sterk verdikt,

ongetand. Tarsklauwen aan de basis aaneengegroeid^ Ongevleugeld. — De soorten leven op
vochtige plaatsen , onder dood hout , dorre bladen , aan boomwortels enz.

Vati de 5 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Sptietgroeven van aciiteren naar voren divergeerend, de pterygiün van den snuit duidelijk.

Halsscliild zoo lang als aan de basis breed, over bet miilden met eene zeer lijne langskiel.

Dckscliilden naar het uiteinde spits, aan de schouders scheef afgesneden, aan de basis te zamen
uitgebogen; met stippellijnen en rijen korte, knotsvormige borstelliaren, welke op de onevene
tusschenruimten dicht opcenstaan; dezen meer verheven dan de anderen. Tweede lid van den
funiculus verlengd, gelijk aan het eerste; het derde langwerpig. Snuit met breede, diepe
iangsgroef. Licliaam langwerpig-ovaal, bruin, dicht met donkerbruine en grauwe ofgeelbruine
scliubjcs bedekt; over de .schijf vooral bruin beschubd; pooten bruin of roodbruin, de dijen

met een meer of minder duidelijken , lichten ring. Lengte 5—6 mm. In bosschen onder mos,
dorre bladen en stukken hout; juni— Aug. Arnliem, De Steeg, Berg-en-Dal, Ellecom, Beek-
huizen, Breda, Oisterwijk en Valkcnberg (Limb.)

(Bacliii Bach, Forst. i. litt.) i. Tissirostris Walton.
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Spiictgrocvcii nagciioe;; parallel , de ptcrygicn van den snnit niet ontwikkeld. Ilalsscliild koner

dan aan de basis lirced , zonder lijne langskicl , ol' de:^c is zeer onduidelijk. Oekscliilden

breed, van achteren meer al'ijeriind; aan de schouders afgerond; te zauien aan de basis

slechts tlauw uitgcrand; met stippelrijen en gelijke, weinig otniet verhevene tusschenruiniten,

waarop ccne enkele rij knotsvorniige borstclliaren. Snuit met meer ol' minder diepe langsgroel'.

Tweede lid van den t'unicuUis oingekeerd-kegelvormig, de overige leedjes snoervormig.

Lichaam kort-ovaal, dicht grauw en lichter of donkerder bruin, vlekkig bescinibd. Sprieten

en pooten roodhniinachtlg^ Oeze soort gelijkt zeer op een T rach y ph 1 oen s. Lengte

3-.',!5 mm. Levenswijze als fiss i ros t r i s. Verbreid In Gelderland en Noord-Hrabaut, op

sommige plaatsen niet zeldzaam 2. Waltonii Rolicm.

9. Trachjphloeiis Germ.

Sprict^roeven geheel of gedeeltelijk op de zijden van den snuit ; diep, scherp be-

grensd en tot de oogen verlengd. Scapus der sprieten van af de Imsis naar den top

geleidelijk , knotsvormig verdikt, hij sommige soorten van het, niet in ons gebied voorkomende,

"Sub-geil. Cathor mioeerus Sihönh nabij de basis plotseling hoekig en eenigszins

knoopig ; de leedjes van den funiciilus , behalve de eerste tïvee , zeer kort en breed, of kogel-

vormig ; het ie knotsiid zoo lang als de overige leedjes te zamen. Halsschildge-woonlijk

tweemaal zoo breed als lang; aan de zijden afgerond ofstotnphoekig verbreed, naar voren

verstnald. Schildje niet zichtbaar. Dekschilden kort-eivormig, met verkleefden naad. Lichaam

ongevleugeld, op de onderzijde en in den regel ook op de bovenzijde met cene dichte, gramoe

of bruinachtige korst van meer of minder dicht ofeenstaande schubjes , waaruit, op de

bovenzijde, langsrijen van knotsvorniige , opgerichte schubharen uitsteken (^die soms ge-

deeltelijk afge7vreven zijn); bij het Sub-gen. Cathormiocerus de sterniten niet

beschubd
,
glanzig, de eersten eenigszins schubachtig gerimpeld. Voorschenen aan den top

al of niet met bijzondere doornen, of vingervormiggetand. Klau%i.<en vrij , bij uitzondering i)

aaneengegroeid. — Kleine , veelal met eene leem- of aardkorst bedekte, Z7varte, bruinachtige

of donker roodbruine kevers, welke of dorre plaatsen, onder steenen, in zand- en tnergel-

kuilen ijvaarin zij sotns in groot aantal des nachts valleii) voorkomen : zij leven

hoofdzakelijk aan plantwortels.

De larve en pop van T. bifoveolatus zijn door Xambeu beschreven

Van de ± 30 Europeesche soorten komen 5 /// Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Voorschenen aan den top zonder bijzondere doornen en ook niet vingervormig getand. Dekschilden

niet stippellijnen. Tweede stcrniet aan de basis bijna recht. Sprietgroeven (van boven gezien)

van achteren niet zichtbaar 2

Voorsebenen, nabij den buiten-topliock , met uiteenstaande doornen, of aan den top vinger-

vormig getand 3

2 Tweede sterniet korter dan het se en 4e te zamen. Halsscliild verbreed , tweemaal zoo breed

als lang, aan de zijden eenigszins stomplioekig verbreed. Schidiharen der tusschenruimten op

de dekschilden vrij lang, eenigszins knotsvormig, naar achteren gericht. Snuit naar voren

versmald; evenals het halsschild, met eene meer of minder duidelijke langsgroef over het midden.

Sprieten en pooten roodbruinachtig. Lengte 2*—3j mm. In leem- en mergelkuilen en op dorre

plaatsen aan plantwortels. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht, Juni, Juli. Ook
in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Düsseldorf; in België bij Engliien, Ridderborn en

La Hulpe i. aristatus Gylh. 2)

Tweede sterniet zoo lang als bet 3e en 4e te zamen. Halsschild veel smaller dan de dekschilden,

aan de zijden eenigszins afgerond; met weinig of niet aangeduide middengroef. Schubharen

der tusschcnruimten op de dekschilden tamelijk fijn. Overigens gelijkt deze -oort zeer op
aristatus; donker roodbruin, met een bruin of grauw, minder dicht schubklecd; sprieten

en pooten roodachtig. Snuit onduidelijk gegroefd. Lengte i\— 3 mm. Als aristatus. Omstreken

van Maastricht, April—Juli; ook eenmaal bij Middelburg.

(squamulatus Oliv., nee Herbst) 2. Olivieri Redel.

1} Bij niel iti ons gpliied voorkoraeode soortt^n.

2) Navprwnnt aan T. aristatus is iii jrmecüpli il us Seidl., eene lanjcs pn nabij de kust van Erippjaiid i-n Bretagnp,

veelal in de nabijheid van miereubuojien vuurküinende soort, welke zieli vooral ondersclieidt , doodal de duidelijk verdiepte

lanpsslrepen op de deksehilden onbeslii)peId zijn. Ook is liet halssehild aan de zijden afgerond, liel 2e sterniel aan de basis

gebogen en zijn de sprietgroeven (van boven gezien) tot nabij de oogen duidelijk.
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3 Bovenzijcie van den naar vurcii versmalden, iluidelijl; gcgrocfdeii snuit, tiissclien de spriet-

groevcn, mee gebogen zijden. Halsschild sterk verbreed, met grontcndccls parallele zijden,

van voren ecbter plotseling versmald en ingcsnoerd; met diiidclijU gegroefde middellijn.

DeUschildcn nagenoeg eirond; op alle tnsschenrnimten der duidelijke stippellijnen met knots-

vormige, witaduige scliubhaartjcs. Uiteinde der voorschenen bij liet $ met doorntjes, bij

bet 5" vingervormig getand. Zwart, donkerbrinn, ook wel geelbrninacbtig; bet scbubkleed

gelijkmatig grauw, witgraiiw, bruin, ot' grauw en bruin gevlekt. Lengte 2^ —3^ mm. Gemeen
door bet geheele land, op dorre plaatsen, ook in duinen; onder steencn, in zand- en leem-

kuilen en tiisseben plantwortels. In Limburg, in groot aantal, in de boopen van Formica
r u f :i (^$ setarius Gylh., $ erinaceus Redt.) 3. scabriculus L.

Tiovenzijde van den snuit, tusscben de sprietgroeven , met rechte, convergeerende zijden . . 4

4 Tweede sterniet zoo lang als het 3c, rcclitlijnig aan de basis. Ruitcnrand der sprietgroeven langs

den snuit, van boven gezien, kussenvormig verheven. Alle tusscbenruimtcn der dekschilden

met eene rij zeer korte scbubhaartjes; de zijdelingscbc tusschenruimteii ecu weinig golvend,

oneffen. Voorschenen met doorntjes aan den top. Snuit met onduidelijke langsgroel'. Hals-

schild van achteren weinig smaller dan de basis der dekschilden, van voren versmald
;
geheel

of nagenoeg geheel zonder borstelbaartjes. Dekschilden naar achteren iets verbreed , met

weinig diepe stippellijnen. Zwartbruin,met eene korst van, dicht opeenstaande, grauwe oFgrauw-

bruine scluibjes, bij ab. c. tessclatus Mrsh. de dekscliilden lichter en donkerder gevlekt.

Sprieten en pooten meer of minder roodbruinachtig. Lengte van 3—4 mm. Op klei- en

leembodem, ook in mergelkuilcn en naar het schijnt ook op brandnetels. Verbreid door

bet geheele land, o. a. gemeen op Texel en in Zuid-Limburg. Niet in de diiinstreek aange-

troffen . . . (conlinis Steph., sqiiamosus Gylh.; scaber auct., nee L.) 4. bifoveolatus licck.

Tweede sterniet nagenoeg zoo lang als bet 3e en 4e te zaïnen, kromlijnig aan de basis. Buiten-

rand der sprietgroeven gewoon, niet kussenvormig verbeven. Tusschenriiimten der dekschilden

elfen, of afwisselend iets verbeven 5

5 Dekscliilden met eene rij kleine knotsvormige borstelbaartjes op alle fi:sschenrnimten ... 6

Dekschilden alleen op de iets verhevene, oneven tusscbenruimten met eene rij van weinige,

knotsvormige, witacluige botstelhaartjes. Voorschenen met drie korte, stompe tanden, van welke

de middelste brecder is en twee divergeerende, zwakke doornen draagt. I^ichaam met eene

korst van dicht opeenstaande, bruingrauwe scluibjes bedekt. Lengte i\— 3 mm. In mergel-

groeven, leemkuilen en op klei. In Zuid-Limburg, niet zeldzaam ; ook eenmaal bij Zierikzec, Aiig.

(scaber Redt.) 5. alternans Gylh.

6 Voorschenen aan den top met vier kleine doorntjes, van welke de middelste twee iets divergeeren

en op een zwakken- (5) of niet op een tand staan. Snuit naar het uiteinde versmald, met

zeer llauwe middengroef. Halsschild breed, de zijden en de achterhoeken afgerond, met

duidelijken dwars- en laiigsindruk. Dekschilden met nagenoeg parallele zijden en korte borstel-

baartjes op alle tusscbenniimten. De schubjes zijn breed-afgerond en liggen op de dekschilden

ccnigszins dakpansgewijze over elkaar, wat bij versclie exemplaren goed te zien is. Lengte

25—3 mm. Niet inlandsch. Deze soort zou bij Aken gevangen zijn.

(5 anoplus Forst., rectus Thoms., spinimanns Tbs.) (laticollis Bob.)

Voorschenen aan den top vingervormig getand; de middelste tand zeer lang, met twee doorntjes.

Snuit zonder of nagenoeg zonder middengroef. Halsschild geheel van voren versmald en iets

ingesnoerd; sterk verbreed en aan de zijden afgerond. Dekschilden met uiterst onduidelijke

stippelrijen, langer dan te zamen breed; spaarzaam met kleine, ecnigszins knotsvormige

borstelbaartjes op alle tiisscheuniimtcn. Lichaam eivormig, zwart, met eene korst van dicht

aaneenstaande, bruingrauwe scluibjes bedekt; sprieten en pooten donker roodbruin. Lengte

2i_3 ,nm. Op dorre plaatsen en in zandkuilen. Niet inlandsch i). In de Rijnprov. bij Aken,

Crcfcid en Düsseldorf (lanuginosus Gylh.) (spinimanns Germ.)

IV. Tribus B r a c h y d e r 1 n i.

10. Exomias Bedel.

(Barypeitbes Seidl., nee Du Val; Oinias auct.)

Sprieten vrij dun; de scapus , welke den achterrand der oogen overschrijdt, stank,

eenigszins fi^ebo^en , aan tiet uiteinde knotsTonnit;, ,i;-tanzi,c- , fijn liehaard ; het y lid van

den funiculus kogelvornüx- Snuit kort, iets smaller dan de kop, op het voorste gedeelte

H|>l:]irll Mljki'll mij 1ii[ :i I I
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kis itixcJni/;/; mei korte, eenigszins driehoekige , tegen de oogen naar onderen breed

uitgezakte sprietgrocTen. Oogen klein, rondacfttig , wemigge'ivelfd. Schildje klein, 7üeinig

duidelijk. Halssihild zoo breed als lang of iets brceder, aan de zijden afgerond ; evenals

de kop bestippeld. Dekschilden langwerpig-eirond , eirond of eenigszins kogelrond

;

onbehaard of met fijne, meer of minder lange of opgerichte haartjes bezet , niet tnct

schubjes gemengd; met stippclrijen en afgeronde schouders. Ongevleugeld. Tweede sleruiet

Tan voren hoekig gebogen. Dijen al of niet getand. Tarsklauwen dicht aaneenstaandc

en aan de basis samengcgroeid. De mannetjes gewoonlijk smaller dan de wijfjes.

De soorten zijn glanzig, bruin of rood , met liclitere sprieten en poolen. Zij leven

aan plantwortels , onder mos, dorre bladen, in leemkuilen, mergclgrocven en op klei.

De ontwikkeling en levenswijze van E. ar ane ifo r m is zijn door Altum beschreven.

Van de ± 30 Eurofeesche soorten komen 4 /// jVederland en 2 /// het aangrenzend

gebied voor.

1 Dekschilden nagtiiocg Uaal ot' niut uiterst l;ortc, liggciuic haartjes bestrooiil 2

Delvsdiilden met lange, fijne, opgerichte, grijsaduige licliaring 3

2 Snuit zoo lana nis lirecd, aan ilcn top iets verbreed; bovenop vlak, met ccnc langsgroel";

zwak hestippl-hi. Tweede lid van den funicuUis mhistens tweemaal zoo lang als het 3e. Dek-

schilden langwerpig-cirond, met vrij grol' bestippelde langsstrepen, welke naar het uiteinde

fijner worden en meer ot' minder verdwijnen. Zwart- ol' roodbruin, onuitgekleurde exem-

plaren roodacluig-geelbruin ,
glanzig; sprieten en pooten roodgeel. Halsschild ongeveer zoo

lang als in het midden breed, of iets breeder; grof, verspreid bestippeld. Uij het $ de

voorschenen aan het uiteinde iets gekromd. Lengte 2* -3J mm. lu bosschen onder mos en dorre

bladen. Gemeen in Gelderland en Limburg, Mei— Aug.; ook eenmaal bij deu Haag en

Rotterdam. . . . (piceus Marsh., brunneipes Oliv., ebeninus Boli.) i. araneiforuiis Schrk.

Snuit korter dan breed, naar voren weinig of niet versmald, zonder of nagenoeg zonder langs-

grocf; duidelijk bestippeld. Halsschild duidelijk breeder dan lang, dicht en grof bestippeld.

Dekschilden kort-eivormig; met grof bestippelde, diepe langsstrepen. Als a ra n ei for m is

gekleurd, doch veel kleiner. Lengte <i—i\ mm. In Gelderland, gemeen onder afgevallen

beukcnhladen, ook op beuken. Bij Doorn, zeer gemeen in de nesten van Formica rufa

en Lasius fuliginosus. In de Rijnprov. bij Cleef en Crcl'eld. ... 2. tencr l'.oheni. i)

3 Voorschenen hij het $ sterk naar binnenwaarts gekromd. Halsschild overal even dicht bestippeld. 4

Voorschenen in beide seksen recht. Snuit zonder of nagenoeg zonder langsgroef, lijn bestippeld.

Halsschild iets korter dan in het midden breed; bovenop verspreid, aan de zijden dichter

bestippeld. Dekschilden lanwerpig einnid, met eenigszins parallele zijden; met diepe stippclrijen,

fijn en vrij lang geelwit behaard. Roodachtig-kastanjebruin, roodbruin of geelaclitig-roodbruin;

sprieten en pooten meer roodachtig. Lengte 2*— s'j mm. Niet iniandsch. Zij zou in België

bij Fleurus 2), in de Rijnprov. bij Aken, Crcleh'i en Düsseldorf, alsook bij Hamburg en

in U'estfalen voorkomen. (punctirostris Boh.) On""icomus Alir.)

4 Snuit gekromd. Voordijen sterk getand. Deze soort gelijkt zeer op pe 1 1 ucid us, doch isaltijd

lichter of donkerder roodbruin (onuitgekleurde exemplaren roodgeelachtig en meer behaard;

sprieten en pooten geelbruin). Halsschild breeder dan lang, zeer dicht en grof bestippeld. Dek-

schilden langwerpig-eirond, veel breeder dan het halsschild, met opvallend diepe stippellijnen.

Lengte 3—34 mm. Niet iniandsch. Deze soort zou in de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf

voorkomen.' (? rulicollis Boh.) fCh e v rola t ii Bohcni.)

Snuit niet gekromd. Dijen niet getand

5 Voor- en middeldijen bij het $ sterk opgeblazen. Halsschild korter dan in het midden breed,

vrij dicht en grof bestippeld; lang en dicht behaard. Het smalle $ is gemakkelijk te her-

kennen; het S daarentegen gelijkt op mollicomus, doch onderscheidt zich door het overal

even dicht bestippelde halsschild en den ingedrukten, duidelijk bestippeldcn snuit. Langwerpig-

eirond; zwartbruin, donker kastanjebruin of roodbruin, ook wel het halsschild donkerder

dan de dekschilden
;
glanzig; verspreid, lang, grauw behaard; sprieten en pooten rocstrood. Dek-

schilden met diepe stippelrijen. Lengte 2i

—

\\ mm. Levenswijze als bij arane i f o rmis. Gemeen

in de omstreken van Maastricht, in leemkuilen en niergelgroeven, April—Aug.; ook in aantal

\) Ik belwijfel zeiT liel voiirkoinen van K, on iiu i ii tl us Holi. bij rri-lclil i-ii Düsseldurf; welli.lil iiu'l li-onr v.'nvard.

2) Belgische exeiupliirell uil Vlienuael—Kyodt eu Itidderboni . die ik zap, waren onjuist i;edeteriniiieerd en lieilOüren lul

[> e 1 1 u c i d u s.
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hij Kralingcn, Juni, Jiili; eenmaal bij den Haag en Vcl|). In Relgic gemeen, ook bij Crefelil

in lic Uijnpro'v. Deze soori; zou ook in de nesten van Lasius niger en t'lavus voor-

komen .' . . 3. pellucidus Roli.

Dijen bij liet $ niet bijzonticr opgeblazen, weinig meer lian hij liet J verdikt. Dekscliildeii

lang alMaaiuie behaard, met sterk bestippelde lang<!strepcn. Snnit zoo breed als lang, eciiigs-

zins ingedrukt. Halsschild iets breeder dan lang, grof en niet zeer dicht hcstippeld. Voor-

schenen bij het $ aan de binnenzijde uitgcraiid, sterk gekromd. Overigens op pellucidus

gelijkend. Lengte i\—-i\ mm. Eenmaal een <? bij Soestdijk, Mei. In Noord-Dtiitscliland bij

flambnrg ' (vioiatus Seidl.) 4. trichopterus (laut.

Rhinomias Reilt.

Dit ,ife?!us onderscheidt zich Tan Exomias, doordat kop en halsschild eene dicht

rimpelige sculptuur vcrtoonen en daardoor mat zijn. Het voorste gedeelte van den snuit

is van een langwerpigen
,

grooten , neusvormigcn , stompen bult voorzien. Scapus der

sprieten dik
,
gebogen , dof , behaard. Tusschenruimten der dekschilden met drie rijen

korte haartjes , van welke de haartjes der middelste rijen het langst, veelal borstelachtig

en opgericht, die der zijdelingschcn neerliggend , veelal stoffijn zijn. De soorten zijn

roes/rood of roodbruin. Bij het 3 van een paar soorten zijn de trochanters der voor-

pooten doornachtig verlengd. Levenswijze als bij E.xomias.

Van de 5 Europeesche soorten komt \ in het aangrenzend gebied voor.

Rocstrood of roodbrnin , dof; sprieten en ponten lichter gekleurd. De zijdelingschc, neerliggende

beharing der tusschenruimten op de dekschilden, alsook de borstelhaartjes der middelrij

duidelijk; de dekschilden minder dof dan de rest van het lichaam. -S.iiiit van voren met een

meer óf minder diepen langsindrnk, door hooge kanten begrensd. De vorm der dekschilden

verschilt in beide seksen weinig, bij het $ iets langer ovaal. Trochanters der voorpooten hij

het i naar voren doornachtig verlengd. Lengte 2^ — 3 mm. Niet inlaiidsch. Deze soort^ zon

in Wcstfalen voorkomen .... (gracilipcs Boh., validicornis Mark.) (forticornis Boh.)

11. Brachysomus Steph.

Sprieten krachtig ont^vikkeld , rmvharigi scapus den achterrand der oogen over-

schrijdend ; het j,e lid van den funiculus kogelvormig. Snuit ongeveer zoo breed als de

kop , met eene naar onderen gebogen sprictgroef. Oogen matig groot
,
gewelfd of vlak.

Halsschild breed, van voren en van achteren recht afgeknot , aan de zijden afgerond.

Schildje niet zichtbaar. Dekschilden aan de basis slechts weinig breeder dan het hals-

schild , met volkomen afgeronde schouders ; met eenigszins ruwe , opgerichte borstelharen

bezet en bovendien meer of minder dicht met schutjes doormengd. Dijen niet getand.

Schenen aan het uiteinde scheef afgeknot. Derde tarslid breed, diep gespleten. Klauwen

aan de basis samengegroeid. Ongevleugeld. Het i smaller dan het ?.

Kleine soorten , welke tusschen kruidachtige planten in bosschen en onder vochtige

,

dorre bladen leven; zij komen bij vochtig weder te voorschijn.

Van de 15 Europeesche soorten komen i /// Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

Oogen gewelfd, van den voorrand van het halsschild verwijderd (Sub-gen. PI a ty tarsus Schönh.).

Tweede lid van den luniculus bijna gelijk aan liet eerste. Halsschild naar verhouding klein,

weinig verbreed, van voren en van achteren in de breedte ingedrukt, zonder ronde schubjes

aan de zijden. Dekschilden kort-eirond, eenigszins koijelvonnig; dicht, met zeer (ijne gafiel-

vormige schubjes en met weinige, eenigszins knotsvormige, opgerichte borstelhaartjes bezet;

met diepe stippellijnen. Roestkleurig of roodbruinachtig; sprieten en pooten lichter gekleurd.

Lengte 25 -li mm. In bosschen onder dorre bladen , winter en voorjaar. Niet inlandsch.

In de Rijnprov., ook in Engeland bij Chatham . . . (setulosus Bohcm.') (hirtus Bohem.;

Oogen vlak, bijna tegen den voorrand van het halsschild aanstaande (Siib-gcn. Bracbysom us

i. sp.). Tweede lid van den funiculus \ korter dan liet eerste. Halsschild aan de zijden met

eene korst van afgeronde, witachtige schubjes. Dekschilden nog korter, kogelvormig, met niet

dicht opeenstaande, smalle schubjes en vele, niet knotsvormige, opgerichte borstelhaartjes

bezet; met vrij grof bestippelde langslijnen. Zwartbrnin , bruin of donker roodbminacbtig;
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12. Strophosomus.

sprieten en pooten liclitcr gekleurd. Lengte 2\ 3 min. Op zninl- en Ualkbociein, tussdicn gms en

siiins op mciJdornlmgeii; vooral bij regeiiaclitig weder. Niet zeldzaam in de omstrelien van

Maastricht, Mei -Angl; ook bij Uniininen, Wariisvcid, Winterswijk, Venio, Arnhem en Oombiirg.

(hirstitnliis F.'j i. echinatus Honsd.

Foucarliii Jact]. Ou Val.

Dit gemis onderscheidl zich van Brachysomus door den dikken kof> , jve/ke , met

de gewoon gewei/de oogen , ongeveer zoo breed is als het halsschild. Sprictgroeven diep,

scherp begrensd en bijna rechthoekig naar otideren gericht {Fig. 116//). Scapiis der

sprieten den achterrand der oogen niet overschrijdend. Het eerste lid van den funiculus

langer dan het ze. Lichaam dicht met ronde schubjes bedekt en ?net uiterst korte,

opgerichte borstelhaartjes bezet. Schildje niet zichtbaar. Dekschilden met afgeronde

schouders. Ongevleiigeld. Klauwen aan de basis samengegroeid.

Van de 12 Eurppeesche soorten komt i /// het aangrenzend gebied voor.

Pckzwart of donkerbruin; dicht en gelijkmatig, wit ol' grauw beschubd; sprieten, schenen

en tarsen roodbruinachtig. Bovenzijde met vrij dikke, reclit opstaande, witte borstelhaartjes.

Dekschilden eenigszins kogelvormig; met breede, vlakke tussclienruimten der smalle stippel-

lijnen. Tweede sterniel met gebogen voorrand. Lengte 3 mm. Onder stecnen, tusschen gras en

op struiken. Niet inlandsch. In Oost-Friesland, Westt'alen en bij Elberleld.

(squamulata llerbst)

1'2. Strophosomus Sleph.

Sprieten vrij dun ; scapus den achterrand der oogen niet overschrijdend; funiculus

-j-ledig, de eerste twee leedjes langwerpig en even lang. Snuit kort; door eene, meer 0/

tninder duidelijke, dwarslijn van het voorhoofd gescheiden; van voren uitgerand

;

vertex door eene rechte, scherp begrensde dwarsgroef, op de hoogte van den achter-

rand der kegelvormig uitpuilende oogen , ingesnoerd. Sprictgroeven schuin achterwaarts,

eenigszins als eene gebogene lijn of onder een zeer stompen hoek , naar onderen gericht

(Fig. 116/). Halsschild aan de zijden weinig verbreed, in den regel naar voren ver-

smald. Schildje uiterst klein of niet zichtbaar. Dekschilden eivormig of kogelvormig-

eirond, met afgeronde schouders. Tweede sterniet ?net rechten of nagenoeg rechten

voorrand. Dijen ongetand. Voorschenen aan den top met een krans van korte , fijne

stekclborstels. Derde tarslid zeer breed, tweelobbig. Klauwen aan de basis samengegroeid.

Lichaam meestal dicht, grijs, witachtig of geelachtig beschubd ; nagenoeg altijd met

opgerichte borstelhaartjes. Ongevleugeld. Bij de mannetjes eindigen de schenen in eene

vrij duidelijke, klauwvormige spoor; nog komen andere se.xueele verschillen voor. — De
soorten leven op verschillende boomen , als: eiken, hazelaars en dennen, anderen op

Calluna, enkelen op dorre plaatsen tusschen laag groeiende planten of onder steenen.

De larve en pop van S. coryli zijn door Beling, de levensiüijze door Brachmann

en Altum beschreven.

Van de 37 Europeesche soorten komen 7 in Nederland voor.

1 Dekschiiden niet tegen de basis van het lialsschild vastaangedndu (Sub-gen.S t rophosom usi. sp.) 1

Dekscliilden volkotTien tegen het halsschild aangedrukt en als 't ware tegen de basis gekneld

(Sub-gen. Ne li ocaru s Thoms.) 5

2 De naad der dekschilden aan de basis meer of minder ver, meestal op het eerste derde ge-

deelte kaal, onbescluibd. Dekschilden, vooral naar achteren, met ruwe, matig lange, sterk

gebogen borstelhaartjes; met kraclitige stippelrijen. Oogen kegelvormig uitpuilend, met naar

achteren gerichten top. Halsscliild met fijne middellijn, evenals de kop met lijne borstel-

haartjes. Zwart; uiterst dicht, meer of minder geelgrauw of grauw en lichter of donkerder

bruin, vlekkig beschubd. Sprieten en pooten roodbniinacluig. Lengte 4J— 5^ mm. Gemeen

op allerlei boomen en struiken, vooral op hazelaars, eiken, berken en dennen; veelal

schadelijk door het afknagen der jonge knoppen en scheuten in het voorjaar. Zij overwintert

onder liios en tusschen dorre bladen (obesus Thoms., nee Mrsh.; i. coryli F. t)

I) Dl- üiifuvi.' il;il S irinaijtus drevr. op ïHiMli.-i.l.-nr (,lii;il»,-ii in IHüii; vuuikoml, biTUïl unjiclwijleld ii|i uiijciisl.- dctiTiuiiialii

37
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De naad der dekscliildcn aan de basis niet niet een onbescludiden langsliand 3

3 Dekscliilden zonder eenige aanduiding van kleine, opgerichte borstelhaartjcs in de stippels der

langsrijen; met rijen borstclliaartjes op alle tussclienriiimten ; aan de zijden iets ingcknepcn, niet

storaplioekige scliouders. Halsscliild aan de zijden duidelijk afgerond; met eene flauwe, gladde

langskiel in liet midden van de schijf. Dwarslijn van het vooriioofd zwak aangeduid. Even
veranderlijk in kleur als de aanverwante soorten; zwart tut bruin, ecnklcnrig grijs of licht

bruinachtig bcscliubd, of bovendien met lichtere vlekjes bespikkeld. Sprieten en pooten

roodgeel. Voorschenen gebogen, vooral bij het <?; bij het laatste met een krachtiger

cindtand. Lengte 3j— 5 mm. In dorre heidestreken niet zeldzaam, op Erica en CaUuna;
zeldzamer in de duinen. Ook werd zij in Oct. 1896 als schadelijk aangetrolVen op sparren

bij Frederiksoord (liandueri Desbroch.) 2. curvipes Thoms.

Dekschilden met eene rij zeer korte, opgericlite borstelhaartjes op de stippels der langsrijen.

Halsschild aan de zijden weinig of bijna niet afgerond, zonder aanduiding van eene langs-

kiel over liet midden. Hij het <J het anale sterniet met] eene kleine, verhevene dwarslijn nabij

den top 4

4 Dekschilden zonder rijen kleine, opgerichte borstelhaartjes op de tiissclienruimten. Zwart, bruin,

onuitgekleurde exemplaren roodhruinachtig; hetzij eenkleurig grauw, of grootendeels wit- of

gcelachtig-grauw of wel witgranw met brinn of roodhniin vlekkig beschubd; soms de scliubjes

met uiterst geringen mctaalachtigen weerschijn. Voorhoofd met duidelijke, gegroefde, eenigs-

zins bochtige dwarslijn. Dekschilden aan de zijden niet ingeknepen, bij het ^ aan de basis

smaller dan bij het plompere J; m^t fijne stippelrijcn. Lengte 3^—5I mm. Overal zeer

gemeen, vooral in bosschen op hakhout; 's winters onder afgevallen bladen. Soms schadelijk,

o. a. bij Paterswolde aan zilversparren, door het afknagen van knoppen en naalden; ook

bij Bergen-op-Zoom aan jonge dennen. Mei. (capitatus Bedel, nee de GeerJ 3. rufipes Stepli.

Dekschilden met eene rij kleine, opgerichte borstelhaartjes op alle tiisschenruimten. Deze soort

is even veranderlijk in kleur als rufijies. P2en fraai exemplaar uit Baiidour (België) is dicht

niet eenigszins metallisch glanzige, geelbruine scluibjes bedekt, terwijl de afwisselende tussclien-

ruiniten als, hier en daar onderbroken, donkerbruine langsbanden in 't oog vallen. Lengte

34—5 '""• I" bosschen. Deze soort komt minder voor dan rufipes, het nieest werd zij

gevangen in Zuid-Limbiu-g, doch ook op verschillende plaatsen in de grensprovinciën en

zelfs eenmaal bij Loosduinen.

(obesus Marsh., asperifoliarum Steph., Dcsbrochersii Toiirn.) 4. capitatus de G_

5 Basis van het halsscliild in het midden iets uitgezakt, met eene kleine inkeping of een groefje

vlak vóór den naad der dekschilden. Bovenzijde overal met lange, opgerichte borstelharen.

Voorhoofd met eene duidelijke middellijn. Dekschilden achter de scherp gerande basis meer

of minder duidelijk ingesnoerd, daardoor geheel zonder schouders; de basale rand aan weerszijden

als een spits hoekje uitstekend. Zwart; onder- en bovenzijde dicht met haarvormige, bruin-

grauwe en grijze scluibjes vlekkig bezet; het halsscliild gewoonlijk niet 4 lichter bescluibde

langsstrepen, de dekschilden aan de zijden en over de stippelrijen in den regel meer licht-

grijs. Bij het (? de achterschenen breed, aan de binnenzijde met eene diepe nitranding nabij

den top; anale sterniet met een oppervlakkigen , breeden , kalen indridt en twee kleine

haarbundeltjes aan den top. Lengte 5—6S mm. Op droge, zandige plaatsen, aan plantwortels

en onder steenen. Verbreid door het geheele land en o. a. meermalen in de duinen en in

Zuid-Limburg. Pcrris vond de larve onder graszoden . . (pilosellus Gylh.) 5. faber Herbst.

Basis van het halsschild afgeknot. Bovenzijde zonder opgerichte, lange borstelharen, hoogstens

met onduidelijke, korte borstelhaartjes 6

6 Bovenzijde geheel witgrauw beschubd, de scluibjes soms een weinig metallisch glanzig. Grond-

kleur zwart, sprieten en pooten roodbruin. Halsschild zonder langsgroef over het midden,

doch in het midden iets gekield. Dekschilden zonder opgericliten basaalrand, de stippelrijen

naar voren duidelijk twee aan twee staande. Bij het J' het anale sterniet met twee, zeer

fijne, evenwijdige, kielvormige laugslijnen. Deze soort herinnert eenigszins aan faber, doch

is veel kleiner. Lengte 3'- 4?j mm. Op heideplanten , zeldzaam. Uitsluitend op den kalk-

bodem van Zuid-Limburg. Veilireid in België.

(oxyops Boliem.,? alternans Boliem.) 6. retusus Marsh.

Bovenzijde grootendeels kaal, glanzig. Dekschilden met parelinoerglanzige scluibjes bestrooid,

deze zijn langs den naad meer of minder en langs de zijden tot niet scherp begrensde langs-

strooken opgehoopt. Halsschild met eene langsgroef over liet midden. Dekschilden met kantig

opgerichten basaalrand, geheel zonder schouders; met diepe stippelrijen, in de tusschenruimten

met eene lijnere stippelrij. Zwart, sprieten en pooten zwartbruin. Onderzijde dichter beschubd.

Kop groot, evenals het halsschild grof bestipjield. Lengte 3| — 6 mm. Gemeen in de heiile-

streken, op allerlei lage planten, als: Calluna, in de dennenbosschen. Mei— Aug.; soms

schadelijk aan jonge dennen door liet aanvreten der naalden.

(limbatus F., sus Steph.) 7. lateralis Payk.
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13. Brac'lijderes Schönh,

Sprieten dun : de scapiis den aihterrand der oo}^cn overschrijdend ; de leedjcs va7i

den funiculus };estrekt , het 2e lid iets of duidelijk langer dan het \e. Snuit zeer kort

en dik , bovenop tamelijk vlak ; spricti^roeven kort en ondiep , tegen de rondachtige

,

uitpuilende oogen eindigend. Lichaam lang gestrekt , tamelijk smal , niet dicht beschulid

en uiterst ji/'n, eenigssins onduidelijk behaard. Ongevlcugeld. Halsschild kort, aan de zijden

afgerond. Schildje zeer klein. Dekschilden meer dan tweemaal zoo lang als breed, verkleefd,

zonder schouders. Dijen ongetand. T'ivcede stemlet met gebogen voorraad. Voorschenen

aan het uiteinde gebogen. Korfje der achterschencn van achteren open , op de rugzijdc

der scheen een eind doorloopende en van een langen kam van zwarte, stijve borstclharen

of stekels voorzien (Fig. iij /). Klauwen aan de basis samengegroeid.

Van de 28 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Slank, uiterst lijn behaard; zwart ot'iieUbriiin, oniiitgcklcnnlc exemplaren kastaiiicbniin. Sprieten

meer ruestkleiiiig. Sprieten lang er. dun, vooral bij het J'; scapus nabij liet uiteinde iets

gekromd. Halsschild cenigszuis glanzig, tamelijk lijn bcsti|)|)cld. Dekstiiilden zonder ihvars-

plooi aan de basis; niet meer ol minder duidelijke stippcirijen; uiterst kort en lijn hchaard

en gewoonlijk niet zeer dicht met kleine, langwerpige schuhjes, van verschillende dikte,

bedekt, waardoor de kleur eenigszius bruingrauw ol witgrijs, meestal wolkig gevlekt is;

veelal zijn de schubjes grootendeels metaalglanzig. Bij het $ de dekschilden smal, nauwelijks

breeder dan het halsschild; de voorschenen sterker naar binnen gebogen dan bij het $; het

anale stcrniet groot, met een breeden, door twee kielvormige langslijnen begrensden, indruk.

Uij het J de dekschilden breeder dan het halsschild; het halsschild veelal op het midden ingedrukt;

het anale stcrniet gewoon. Lengte 61 — 11 mm. „De grauwe dennensnuitkever''. Zeer gemeen,

in de heidestreken op dennen en berken, waar hij aan de naalden knaagt; Mei -Aug. Hij

overwintert ouder mos. De mctamorphose beeTt plaats in den grond aan den voet der hoornen.

De ontwikkeling is door Czech beschreven (lepidoptcrus Gylh. i)} i. incanus L.

Eusoiiius Germar.

Sprieten lang en dun, de scapus den achterrand der oogen overschrijdend; de

leed/es van den funiculus gestrekt , het 2e lid iets korter dan het ie. Snuit kort en

dik; aan 'weerszijden met eene korte, smalle, naar onderen, vóór de kleine, ronde,

iets uitpuilende oogen, afgekorte sprietgroef. Lichaam slank, ongevleugeld , op onder-

en bovenzijde dicht beschubd. Halsschild breeder dan lang, aan de zijden afgerond-

verbreed. Schildje bij de in ons gebied voorkomende soort onduidelijk. Dekschilden lang-

werpig- eirond , sterk gewelfd; zonder schouders. Tivecde stemlet met rechten ofnagenoeg

rechten voorrand. Voorcoxae dicht tegen den voorrand van den prothorax aanstaande

,

ver van den achterrand verwijderd. Dijen getand, de tand der voordijen lang en spits.

Voorschenen recht. Klauwen aan de basis samengegroeid.

Van (/i? 14 Europeesche soorten komt i //; het aangrenzend gebied voor.

Zwart; boven- en onderzijde dicht niet lichtgroene, weinig glanzige, eironde schubjes bedekt;

op de dijen zijn deze schuhjes langwerpig en op de schenen door haartjes vervangen. Scapus

en ie lid van den funiculus roestklcurig. Snuit S(naller dan de kop. Voorhoofd met een diep

langsstreepjc in het midden. Dekschilden bovendien met uiterst korte, bijna neerliggende

beharhig; niet fijne stippelrijen , van welke de pe en loe op de hoogte van de aclitercoxae

elkaar naderen. Anale sterniet alleen behaard. Tand der achterdijen klein. Eerste tarslid ver-

lengd. Lengte 5J--7J mm. Langs randen van grasvelden, op verschillende planten, o. a. op

Achillea ni i 11e fo li u m ; voorjaar. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken en Diisseldorf.

(o v u I u m Gcrm.)

14. Sciaphilus Steph.

Sprieten vrij dun; scapus den achterrand der oogen overschrijdend; het 2e lid

van den funiculus iets korter dan het ie, het ^e langwerpig doch veel korter dan het

1) Expiiiplariüi niPt oenigsiins weekp (Jfkschililf^n , 2>'er onduiiicUjkc slipjielryeu en rimiieli^t' uisscIietiriiiintL-ii werden als

B. lepid up Ie rus Gylh. besclireven.
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21;', de (werij^f leedjcs zeer kort. Snuit kort, aan 'iveerszijden met eene scherpe, neerge-

bogen sprietgroef. Oogen rondachtig, weinig jiitpuilend. Halsschild klein , aan de zijden

gelijkmatig a/gerond; naar voren een weinig versmald. Schildje duidelijk, soms zeer

klein. Dekschilden langivcrpig-eirond, matig gewelfd ; de schouders niet ofzjvak aange-

duid. Ongevleugeld. T^veede sterniet van voren hoekig gebogen , zelden {bij niet in ons

gebied voorkomende soorten) recht. Voorcoxae ongeveer op gelijken afstand van den

voor- en achterrand van den prolkorax verwijderd. Dijen al of niet getand. Klauwen
aan de basis samengegroeid.

Van de ± 25 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart; dicht met rond.iclitige scliubjes bedekt, welke zeer veranderlijk in kleur zijn, hetzij

vuilgrijs, roestkleurig- of bruinachtig-grijs, of zelfs cenigszins groenacluig-grijs en meestal

eenigszins vlekkige, lichtere en donkere tinten vorinen. Sprieten roestkleurig, pooten rood-

aclitig. Snuit van voren V-vormig ingesneden. Dekschilden zonder schouders; met diepe

stippeirijen, wier zwarte stippels elk een wit scluibjc als middelpunt hebben; de tussclien-

ruiuucn met eene rij opgericlue, eenigszins knotsvormige haartjes, de afwisselenden iets

gewelfd Dijen met een lioekigen tand. Het eerste tarslid driehoekig. Lengte i,\—61 mm.
Verbreid in vochtige bosscheu , op lage planten, tnssclien mos; soms op hazelaars. Zij komt
vooral bij vochtig weder in aantal te voorschijn. . . . (muricatus F.) i. asperatus liousd.

V. Tribus Phyllobiini.

15. Liophioeus Germ.

Sprieten vrij dun ; de scapus de oogen overschrijdend ; de eerste twee leedjes van

den funiculus lan,^-kegelvormig , de overigen kort. .Snuit meer of minder kort en dik,

bij het niet in ons gebied vertegen'woordigde Sub-gen. Lioph loco des JVeise tiveemaal

zoo lang als breed , aan het uiteinde iets verbreed. Sprictgroeven diep
,
gebogen en naar

onderen gericht. Oogen weinig gewelfd. Lichaam meer of mitider dicht beschubd Hals-

schild weinig of duidelijk brceder dan lang ; aan de zijden , vooral bij het ï , sterk

afgerond; van voren en van achteren afgeknot , of aan den achterrand ftamc' uitge-

bogen; uiterst dicht en fijn-, of aan de zijden en aan de basis grof rimpelig bestippeld.

Schildje duidelijk, driehoekig. Dekschilden langer of korter eirond, sterk gewelfd,

met stomphoekigc of meer afgeronde schouders. Vleugels iets verkort , naar verhouding

tot het groote lichaam klein , ongeveer tot kort voor het uiteinde van het achterlijf

reikend; in dit geval zijn de schouderhoeken der dekschilden duidelijk; bij het

Sub-gen. Liophloeodes JJ'eise ontbreken de vleugels, op een zeer klein rudiment na.

Voor- en middeldijen stomp- , de achterdijen niet of zeer onduidelijk-, zeldzamer

alle dijen sterk en spits getand. Voorschenen aan deti binnen-tophoek niet of stomp

uitgetrokken. Het korfje der achterschenen als een hoefijzervormigen, gladden, glanzigen,

vlakken ring om de inplanting der tarsen. Eerste tarslid veel langer dan breed, scheef,

de binnenhelft meer onticikkeld dan de buitenhelft ; van de basis naar het uiteinde

geleidelijk of zeer zwak afgerond-verbreed ; bij Liophloeodes, althans aan de voor-

e?i middelpooten , ongeveer zoo lang als breed, van af de basis sterk hochtig-verbreed.

Klauwen aan de basis samengegroeid. Het S is kleiner en slanker of smaller dan het

%; ook zijn de tarsen meer of tuinder verbreed; het eerste sterniet iti het midden vlak

ingedrukt of i<erdiept. Bij het ? de achterrand van het 2, y en 4e sterniet geelachtig,

vliezig gezoomd ; bij het S is deze zoo?n rudimentair ofontbreekt. — De zeer veranderlijke,

vrij groote, plompe soorten leven op struiken en sleept men zelfs bij hevigen regen;

die van het Sub-gen. Liophloeodes leven in bcrgstreken , langs beken en op andere

vochtige plaatsen.

Van de 12 Europeesche soorten komt één, behoorende tot het Sub-genus L i op h loeu

s

i. sp. , in Nederland voor.

Zwart; in verscben staat bedekt met in grootte en kleur veranderlijke schubjes; deze zijn,

hetzij eenkleurig grijs, witachtig, of iets meer geel-, groen-, bruin- of zwartachtig, veelal

iets metallisch-glanzig; of wel op de onevene tusschenruimten der dekschilden met rijen van
afwisselende donkere en lichtere vierkante schuhvlekjcs. Sprieten zwart- of roodbruinachtig; het

3e lid van den funiculus zoo lang als- of het 5 van het 2e. Dekschilden eerst met eenigszins
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parallclc zijden, aclitcr liet midden iets verbreed, naar liet uiteinde plotseling afwaarts toege-

spitst; de schoiidcrliocken tamelijU recht, met algeronden top; met iijne stippclrijcn. Meta-

sternuiii aan de zijden, tnssclicn de middel- en aclitercoxae, zoo lang als- ol' langer dan de

doorsnede der iniddelcoxae. Voor- en middeldijcii stomp-, de aditerdijen niet ot zeer

onduidelijk getand. Van deze soort zijn nog twee variëteiten beUend; bij de ccne als

aquisgra'nensis l'iirst. besclireven en doorgaans uit kleinere ot' middelmatig groote exemplaren

bestaande, zijn de sclnibjcs kleiner en weinig dicht opcengehoopt, zoodat de donkere grond-

klenr overarrnim doorschemert, de scluibjes zijn donkerbruin, niet geringen nietaalglans ol

"cdeehelijk zwart; bijna geheel afgewreven exemjilaren komen ook, evenals bij het type,

voor; sprieten doiikcrroodiiruin i). lïij de var. geminatus liob. <^ovipeiiiiis Kairni., pictus

Stierl.) zijn de scluibjes veelal grooter en vooral brceder dan bij het type en bedekken de

oppervlakte zoodanig, dat de 'donkere grondkleiir onzichtbaar blijl't, terwijl bij het type,

tnsschen de fijne, tamelijk smalle schnbjes, de donkere grondUleur tocli nog iets doorschemert;

ook zijn bier de onevene tusscheiiriiimten donkerbruin, de evene groenachtig-gnjs beschubd,

met donkere vlekken 2). Lengte 7-115 min. Op vele plaatsen niet zeldzaam; op struiken

en op den grond; ook wel op Runiex acetosa. Mei—Juni. Diiv^r. aqtiisgraiu-iisis Mtcn

in de omstreken van Maastricht gevangen, ook bij Aken en in België,

(nubilus !•., atricornis Desbr., sparsutus Tourn.) i. tessulatus MüU. 3)

Scythropus Schünii.

Stiuii zeer kort en plomp, met een half-cirkelvormig, glad, omzoomd vlak aan liet

uiteinde. Sprieten dim, nabij liet uiteinde van den snuit ingeplant; seapiis de oogen

ver overschrijdend. Sprietgroeven gebogen, kort, naar onderen gericht. Schedelgewelfd.

Oogen klein , uitpuilend; tamelijk ver van den voorrand van het
^
halsschild a/staande.

Halsschild breed, aan voor- en achterrand afgeknot ; aan de zijden weinig afgerond.

Dekschilden langwerpig, met stomphoekige schouders ; aan het uiteinde gemeenschappelijk

toegespitst. Gevleugeld. Het korfje der achterschenen bekervormig. Derde tarslid groot

,

tweelobbig; het eindlid lang, met twee kleine, aan de basis samengegroeide klauwen.

Van de 7 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart of bruin; vrij dicht met grauwe of geelgrauwe en bruine haarschubjes gemarmerd; de

zijden van bet halsschild, de naad en de zijrand der dekschilden, alsmede de onderzijde

zilverwit beschubd; soms zijn de lichte schnbjes iets parelmoerglanzig en bevinden zich

bruine stipvlekjes op den witten naadzoom en op de witachtige, 7e tusschenruimte. Sprieten

en tarsen, veelal de geheele pooten (ab. c. squamtilatus Hcrbst) roestrood ol'geelachtig. Alle

dijen ongetand. Lengte 6» - 7Ï mm. In bergstreken op bloeiende dennen. Niet inlandsch.

In Westlalen
.' (mus te la Herbst)

16. Poljdrosus Germ.

Snuit kort en plomp , eenigszins cylindervormig of een weinig kantig; naar het

uiteinde meestal iets verbreed, zonder 'half-cirkelvormig ,
glad vlak aan het uiteinde.

Sprietgroeven scherp
,
gebogen , meestal ver naar onderen gericht en al of niet op de

onderzijde van den snuit samenstootend. Sprieten dun
,
nabij het uiteinde van den^ snuit

ingeplant; scapus aan den top knotsvormig verdikt , de oogen meestal overschrijdend;

de eerste twee leedjes van den funiculus langer dan de volgenden , het 2e duidelijk langer

dan het ^e 4). Oogen rondachtig, weinig uitpuilend. Lichaam meestal dicht, met veelal

1) I)..rKelnk.- .-x.uH.Uir.-ii be>il.umv.1,- ik, lm onrwlit.-, al. L. p u 1 v eruleu lus Gylh. De var. njuisj/ninram- werd beschreveo op

lee? liuiikere eu-,iii,lareii. M. i. behoureil .wniplaren van \. Scliiuidlii Boh. uit Aken, Crefeld en andere plaalsen in

de Kijniirov. upgepeven eveneens lol ,i<;:(ï,«/ran.n,m-. L. .Solimidlii is eene soorl uil ile Sudeleu en liel Bolienier-

wuiid.

2) Ik l>P2il een ex. van var. r,nninuli,s uil Bejiers (Kranknjk) van den Heer Desbro, hcrs iIcs ƒ..,,,,»; dil beanlwoürdl volkomen

aan de hesdirnvina door Ifmc Meven . behalve dal bier, juisl ouiRekc-erd . de evene lussehenruinuen donkerbruin, de on-

evene donker Kevl.-kl iijn. Zou Wem- zich bier vergist hebben.' Bij eeu dergelijk exemplaar uit Boerniond iijn de onevene

lussehenruiuilen niet proenacblig-gnjs, maar wilaehUg en donker pevlekl ;
ouk bij Esneux m Belgil'.

3) Andere sourlen als I.. Herbslii Gylb en gibbus Boh , uil bel naburig gebied opgegeven, zijn vermoedelijk onjuisl gedeleriiii-

neerd en behouren lol de var. aijiti^firanoish-.

4) Bij bel /.uid-Kuropeesebe Sub-gen. Choerodrys J. du Val is alleen het Ie lid van den luniviiUjs duidelijk langer dan de

volgenden, hel ^e niet ot" nauwelijks langer dan hel 3e.
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schitterend gckleurilc , rondac]iti,i;e of haarvormige schubjcs bedekt. Gevleugeld. Halsschild
klein, aan voor- en achterrand a/geknot; aan de zijden matig afgerond, naar voren
iets versmald. Dekschildcn langïocrpig-eirond of meer gestrekt; aan de basis recht afge-
knot , met sterk uitpuileitdc , zelden afgeronde schouders en duidelijke stippelrijen. Poolen
als bij Scy t h r op u s. Bij het, meestal smallere, $ het anale stcrniet vrij kort en verschil-

lendgevormd; bij het ? gewoonlijk driehoekig en gewoon.— De soorten leven, in het 'i'oorjaar

en in het begin van den zomer , vooral op de bladen van bootnen en heesters.

De larve van P. cervinus is kort beschreven door Bouché, die van atomarius
(met de pop) door Beling en Hacker.

Van de ± loo Europeesche soorten komen 13 in Nederland en e^ in het aangrenzend
gebied voor.

I Het 3e tot 7c lid vmi dcii t'imiciilus duidelijk langer dan breed, eenigszins kegelvormig . . 2

Het 3e tot 7e lid van den fmiiculus lioogstens zoo lang als breed, knopvormig. Bovenzijde
van liet liciiaara met liaarvorniigc schubjes bedekt, of neerliggend behaard (Siib-gen. Me ta 1-

lites Gerni.) ^ 16

1 Buitenzijde der voorschenen met twee scherpe kanten, waartiissclien eene gootvorniigc uit-

holling. Kin de achterkaken bedekkend (Siib-gen. Eudipnus Thoms.)- Scapus tot aan het

midden van het oog reikend. Dekschilden met smalle, schitterende, opaal- of roodkoper-
klenrige-, bij ab. c. * chlorophauus Westh. fraai graiiw-grocne, zilverglanzige schnbjes bedekt;
de pleurae van meso- en mctasternnm met brcedcre schnbjes, welke i<e\voonlijk lichter ge-

kleurd zijn; de schubjcs op de rest der onderzijde haarvormig. Sprieten en pooten licht

roodachtig. Het 2e, 3e en 4e sternict van achteren met een glanzigen, roestkleurigen, van
vele lijne langsstrcepjes voorzienen, randzoom. De beide sprietgroeven vereenigen zich op
de onderzijde van den snuit. Halsschild veel breeder dan lang, aan de zijden slechts weinig
verbreed. Dekschilden naar achteren buikig gewelfd en verbreed, met diepe stipjielrijen. Slechts

de achterdijen met een zeer klein, soms onduidelijk tandje. Lengte 5J - 85 mm. In het voorjaar.

Op allerlei boomen en heesters, o.a. hazelaar, hnagbeid;, berken, wilgen, jonge benken enz.

Breda en omstreken van Maastriclit (? mollis Stroem) i. micans F,

Buitenzijde der voorschenen zonder die twee scherpe langskanten 3

3 Dekschilden zonder onbeschubde ruimte aan de zijden 4

Dekschilden aan de zijden, op de hoogte der eerste sterniten, onbeschubd. Zu'art, ondicht
met lichte, iets metallisch glanzige, eenigszins liaarvormige schnbjes bedekt; deze schubjcs
zijn langs de onbesciuibdc rnimie dicht opeengehoopt. Sprieten en pooten geelrood. Snuit korter
dan breed, naar voren verbreed. Scapns het midden van het oog niet overschrijdend. Dijen
met een onduidelijk tandje. Lengte 34—4 mm. Op vochtige plaatsen, op wilgen, elzen enz.;

Mei-Sept. Niet inlandsch. In West-Duitscliland en Noord-Frankrijk. . (sparsus Gylh. !))

4 Scapus den achterrand van het oog niet overschrijdend 5

Scapus den achterrand van het oog overschrijdend . . . . • 6

5 Dekschilden langwerpig, gestrekt, met hoekige scliouders; boven- en onderzijde dicht met
rondachtige, fraai groene 2) schubjcs bedekt. Ivin de achterkaken bedekkend (Sidi-gen.

Chrysoyphis Des Gozis). Sprieten en pooten roestkleurig, de sprietknots zwart. Voor-
hoofd met een klein groetje. Alle dijen iret een zeer klein tandje. Bij liet (? de aciiterschenen

aan den binnenrand met lange, wollige wimperharen. Bij het J het 2e, 3e en 4e sterniet

van achteren met een glanzigen, roestkleurigen, van lijne langsstrcepjes voorzienen randzoom.
Lengte 5—7 mm. Gemeen; op verschillende heesters, hakhout en boomen, o. a. eiken,
haze'laars en wilgen; voorjaar (J splendidus Herbst) 2. sericeus Schall.

Dekschilden kort, gewelfd, met afgeronde schouders; met groenachtige schubjes en bovendien
witachtige beharing (Sub-gen. Stasiodis Des Gozis). Sprieten, schenen en tarsen geelachtig

;

dijen donker. Lengte 3—3J mm. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk.
(viridis Bohem., bellus Rosenh.) (parvulus F.)

6 Dijen ongetand 7

Dijen op de onderzijde getand 12

1) Het voorkomen van P. |m.jiis I". in i,ns t;ebied is zeer twijlelailitip; een exeinpia;jr v;m Sudk-n v;in VuUi'iiInrfcn is ver

moedehjk bij verg^issing uiel de u|i^';ive Holland geelikelleeid-

2) Het is wensebelijk om alle fraai p-oen bescbubde Curenlioriideri niet in alcohol ol in andere vlueislutfen te werpen, daar

de helderheid der kleuren verloren yaal.
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7 S|iricti>rocvcii tot licncilcii liet niveau der oogcii doorloopende (Sub-gen. Pol yd rosus i. sp.).

DekschiKlcn met ovale of meer rondnchtige scluibjes hedekt, welUe zeldzamer cene gelijk-

gekleurde laag vormen , doch meestal van bruine banden en vlekken voorzien zijn ... 8

Sprietgrocven kort, op liet niveau der oogen eindigend (Sub-gen. Eustolus Ths.). Dck-
schilden met rondachtige, overal gelijk gekleurde, groene of goudglanzigc scbubjcs bedekt.

Sprieten en pooten geheel roestkleurig of geelachtig 9

8 Scapus de oogen ver overschrijdend. Halsschild aan de zijden zonder dwarsplooi of dwarsin-

indndtken in liet midden. Sntiit aan de basis brcciler dan de helft van den kop met de oogen,

zonder langsgroef. Zwart, sprieten en pooten roestkleurig. Onder- en bovenzijde dicht wit-

grijs bescluibd; liet halsschild over het midden meer of minder bruin beschnbd; de dckschilden,

vooral achter het midden, met bruin beschubde dwarsbanden, of wel breidt zicli de bruine

kleur, in vlekjes of banden, over bet grootste gedeelte der 0|ipervlal;te uit; ook kan integen-

deel de grijze kleur nagenoeg alleen voorhanden zijn; de scluibjes zijn ovaal. Dekscliilden

bovendien dicht, neerliggend bebaard en hier en daar met half opgerichte, korte borstelliaarijcs.

Lengte 4^— 5'^ mm. Op lage eiken, elzen, hazelaars, berken en beuken; Mei— Juli. Verbreid

in de grensprovinciën en o. a. gemeen in de omstreken van Venio en Maastricht.

(aU)olasciatus Herhsr;'? tereticollis de G., Des Gozis) 3. undatus F.

Scapus de oogen weinig overschrijdend. Halsschild over het midden als met eene dwarsplooi,

of aan weerszijden met een dwarsindruk. Snuit aan de basis half zoo breed als de kop met
de oogen; met eene langsgroef over het midden. Roodbruin, metathorax en gedeeltelijk het

achterlijf zwartachtig; meer of minder dicht grauw beschnbd; op de dekscliilden met meer
of minder nitgcbreitie, ccnigszins kale, of liever met uiterst kleine, verspreid staande scluibjes

bedekte, dwarsbanden; de scluibjes zijn meer rondachtig en fijner dan bij u ndat us. Lengte

3*—5 mm. Niet inlaiidscli. In de Rijnprov. bij f^berfeld en in Noord-Frankrijk.

(fulvicornis F., intermedius Zett.; ? fasciatus Strocin, des GozisJ C" t'ico rn i s Bonsd.)

y Slapen, achter de oogen, sterk bultig opgericht. Achterlijf, behalve aan de zijden der eerste

twee sterniten, uitsluitend bebaard. Deltschildeii , behalve het schubkleed, met (van terzijde

gezien) duidelijke, half opgerichte, witachtige beharing. Zwart; met een dicht, heldergroen

of goudgroen, glanzig schubkleed bedekt. Sprieten en iiooten geelachtig. Halsschild veel

breeder dan lang, van voren eenigszins ingesnoerd. Dekschilden met lijne stippelrijen. Lengte

4i^5è ""!'• Op struiken en laag hout, als berken, liazelaars, wilgen , meidoorn enz.
;
gemeen

in het voorjaar (pterygomaticus Bedel , tlavipes Mrsh.) 4. pterygomalis Bohem.

Slapen achter de oogen niet in 't oog vallend bultig opgericht. Achterlijf beschubd .... 10

10 Dekschilden, van terzijde gezien, met kleine, opgerichte, zwarte horstelhaartjes 11

Dekscliilden zonder opgerichte borstelhaartjes. Zwart, sterk glanzig; dicht, zijdeachtig, fraai-

groen, blauwgroen of bleekgroen beschubd. Sprieten en pooten zijdeachtig. Overigens als ptery-
gomalis. Lengte 4—6 ram. Langs oevers der groote rivieren, op wilgen (_vooral op Sa li x

viminalis) geineen. Mei en Juli (herbeus Gylh.) 5. coruscus Gerin.

11 Voorhoofd en snuit vlak, meer of minder ingedrukt. De opgerichte haartjes der dekschilden

korter dan bij flavipes, meer of minder duidelijk, op kale stipjes, spaarzaam ingeplant.

Bovenzijde dicht, dof, bleekgroen beschubd. Sprieten en pooten geelachtig. Bij het ^ het

anale sterniet ingedrukt en aan den tO|) uitgerand. Deze soort vertoont meer den gestrekten

vorm van se ri eens. Lengte 4—6 mm. Op struiken, veelal op Salix viminalis en

elzen; voorjaar. Eenmaal bij Middelburg. In België bij Fleurus.

(flavovirens Gylh.) 6. impressifrons Gylh.

Voor- en achterhoofd gewelfd, snuit vlak. Dekschilden met langere en dichtere, opgerichte

beharing. Bovenzijde lichtgroen, zijdeglanzig beschubd. Sprieten geelachtig, in het midden
donkerder. Pooten geel. Lengte 4— 5 mm. Op wilgen, elzen en hazelaars. Zeer zeldzaam,
Nijmegen en Enschedé 7. flavipes de G

12 Boven- en onderzijde vrij dicht, glanzig, fraai lichtgroen beschubd. Pooten donker, eveneens
dicht groen beschubd. Sprieten, behalve de donkere knots, roestkleurig. Voorhoofd vlak. Dijen

met een klein tandje. Bij het J het anale sterniet aan den top afgeknot. Lengte 4j— 6 mm.
In het voorjaar, 0|) laag eikenhout. Niet inlandsch. In België bij Groeneiidael en Heure.

(Bohemannii des Gozis, nee Kiesw., Stierlin) (p la ni frons Gylh.)

Halsschild ondicht beschubd en bovendien met zeer korte, neerliggende beiiaring. In kleur zeer

veranderlijke soorten 13

13 Dekschilden met duidelijke scliouderbuilen 14

Dekschilden eivormig, zonder schouderbuilen. Zwart of bruin; de bovenzijde zeer ongelijk-

matig-, het halsscliild, vooral aan de zijden, de dekschilden meestal eveneens langs de zijden.
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aan de basis en vooral op de 3e tiissclicnruiinte bescinibd; bet schubklced varieert van grijs,

grocnacbtig tot goiidglanzig; de niet dicbt bescbiibde gedeelten zijn met lijnc baarscbiibjes ol'

haartjes bcdel;t. Sprieten en nooten roestklenrig of geelachtig, de dijen veelal donkerder.
Snuit breedcr dan lang, naar voren versmald. Overigens herinnert deze suort aan sommige
exemplaren van confluens. Lengte 4iJ—54 rnni. Op zeeklei; op verschillende Clienopo-
diaceeën, Triglochin en Statice limonium; Mei tot Juli. Tot nog toe uitsluitend

bij Bergen-op-Zoom, langs de Schelde, gevangen.
(pulchellns Steph., salsicola Fairm.) 8. chrysomela Oliv.

14 Dijen en schenen cenkleurig, donker. DeUschilden aan de schouders veel breeder dan het
halsscliild; alle tusschenruimten met meer of minder uitgebreide zwarte vlekjes, welke niet

beschubd, maar wel behaard zijn; de basis der 3e tusschenruimte veelal iets bultig ... 15

Dijen (behalve gewoonlijk de basis) donker, de schenen en tarscn rocstkleurig. Dckscbilden aan
de schouders nauwelijks breeder dan het halsscliild. Zwart; de onderzijde witgrauw-, de boven-
zijde bruin of grauw-, veelal iets glanzig koperkleurig of grocnacbtig beschubd; de zijden van
het halsschild, de 3e, 7e en 9e tusschenruimten der dekschilden meer of minder dicht wit-

grauw beschubd; veelal de bovenzijde nagenoeg gelijkmatig, eenkleurig grauw beschubd.
Halsschild iets vi'iór het midden duidelijk verbreed. Dekschilden langwerpig-eirond, naar het

uiteinde buikig gewelfd. Dijen met een zeer klein, maar duidelijk tandje. Deze soort herinnert
in vorm en kleur aan sommige S i tona-soorten. Lengte 4e—Sj mm. In de heidestreken,
niet zeldzaam op Sarothamnus vulgaris, Genista en Ulex; )uni-- Scpiembcr.

(chrysomela Gylh., nee Oliv.) lo. confluros Steph.

T3 Snuit nauwelijks zoo lang als breed. Sprieten, belialve de knots, zeldzamer geheel, rood.
Zwart; dicht met grauwe, gioenachtig-grauwe, of licht koperglanzige, zeldzamer lichtgroene
(ah. c. vireiis Bohem.) schubjes bedekt, welke op de tusschenruimten der dekschilden kleine
onbeschiibde, v.einig of niet samenliangende schubjes vrij laten; enkele malen vloeien de
zwarte vlekjes zoodanig ineen, dar over bet midden nog slechts weinige schubvlekjes in rijen

overblijven. Pooten eveneens beschubd. Dekschilden langwerpig-eirond, achter het midden
het breedst. Het <? veel smaller dan het J. Lengte 4 -5^ mm. Gemeen in Mei en Juni op
lage eiken, berken, hazelaars, lijsterbes enz. Het S bijt, vóór het eierleggen , dé bladen
van den top der twijgjes aan en rolt ze samen. Fr. Thomas ontdekte, door middel van
koprolyse (onderzoek der faecaliën), dat deze soort zich op Sorbus aucu paria alleen

voedt niet het weefsel van bladgallen, door Phytoptus piri (een galmijt) veroorzaakt.

(Iris F.) 9. cervinus L.

Snuit iets langer dan breed. Alleen de scapus der sprieten, behalve het uiteinde, rood. Zwart,
met licht koperglanzige schubjes bedekt, welke op de dekschilden in kleine vlekjes gerang-
schikt zijn en door groote, meer of minder samenhangende, lijn behaarde, zwarte vlekken
afgewisseld zijn; daardoor hebben de dekschilden altijd een zeer vlekkig voorkomen. Lengte
5—65 mm. Niet inlandsch. Deze soort zou, volgens Il'est/mf, in Westfalen voorkomen i).

(arvernicus Desbr.) (m ela n osti et us Chevr.)

16 Schildje klein, niet breeder dan lang, rondaclitig 17

Schildje tweemaal zoo breed als lang, vierlioekig. Sprieten dik; scapus de oogen niet over-
schrijdend; het 3e tot 7e lid van den funicuUis kogelrond. Pekzwart of donker rood-
bruin; kop en halsschild lijn en ondicht-, de dekschilden vrij dicht grauw, geelgrauw, of iets

koperglanzig , liggend behaard. Sprieten en pooten roestklenrig. Halsschild zoo lang als breed,
vrij sterk, rimpelig bestippeld; aan de zijden dicht met wirachtige schubhaartjes bedekt.
Dekschilden met diepe stippelrijcn , langs den naad en langs de zijden lichter en iets dichter
met haarschubjes bedekt. Voordijen scherp getand. Bij het ^ het anale sterniet half-cirkelvormig,
met eene Hauwe dwarsplooi; bij het S driehoekig, met afgcronden top, zonder dwarsplooi.
Lengte 3s~43 """• Op struiken, veelal op eschdoorn. Niet zeldzaam bij Venlo en Nijmegen

,

ook bij Mook en Amersfoort.
(ambiiiuus Gylh.; Iris Cat. Gemni. Cfe Harold , nee F., nee Oliv.) 13. marginatus Steph.

I- Dekschilden fijn, neerliggend behaard en met uitzondering van de eerste en de twee laatste

tusschenruimten vrij dicht, grocnacbtig of goudglanzig beschubd; ook de pleurae van meso-
en merasternum dicht beschubd. Zwart of roodbruinachtig, sprieten en pooten roestklenrig
of gcclrood. Dekschilden met tamelijk lijne stippelrijen, de tusschenruimten ongeveer vier-
maal zoo breed als de stippelrijen. Dijen met een 'duidelijk tandje. Lengte 6—7^ mm. Op
jonge dennen, vooral in bergstreken. Ik bezit een exemplaar dat bij den Haag zou gevangen
zijn. Ook in België, Westfalen en bij Hamburg . . . (ini|)ar Des Gozis) 11. mollis Germ.

Dekschilden overal, doch niet zeer dicht, met grijze, zeldzamer gotidglanzige of eenigszins
groenachtige schubhaartjes bedekt. Zwart, bruin, of roodbruin, bij onuitgekleurdc exemplaren

1) IV iwijfcl wel oenipsjins aan d,' juislliiii) (I.t iI.I. rniiiiiiUc, daar ik irii .x.-iiiiilaar van corvinu» uil V.iilu liiM, dal vrri
op melauosticlus gelijkt.
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gcel-bruiiKiclitii;, veelal kop eii lialsscliilil donkercicr cl:iii de ileUschilden. Sprieten en pootcn
rocstUlciirig. nekscliilden met rijen van diepe sti|i|icls, de tn.ssclieiiriiinitcn .smaller dan bij

niollis. Uijen onduidelijk getand. Lengte 4)—5J mm. Verbreid in de lieidestrcken, op Pi n iis-

soorten ; op sommige plaatsen gemeen. Zij knaagt, evenals mol lis, aan de jonge naalden en

schenten (pallidiis tlylli., laricis Chcvrol.) 12. atomariu» Oliv.

17. Pliyllobiiis Geiinar.

Sprieten in den regel long en dun , nabij het uiteinde i'an den snuit ingeplant;

de scapus ge^voonlijk de oogen oversclirijdend , of minstens lot aan den voorrand der

oogen reikend ; de eerste twee leedjes van den funiculus lang gestrekt ^ de 7'olgende kort-

kegehonnig of kogelvormig ; de knots langwerpig-ovaal , naar de basis niet of zeer

'lOeinig versmald , of luel spoelvormig en aan beide uiteinden versmald en eenigszins

uitgetrokken. Snuit zeer kort en dik, eenigszins cylindervormig , aan den top meer of
minder uitgerand. Sprictgroeven kort, als liet •a.'are aa?i een paar netisgaten kerinnerend

,

of wel reeltilijnig tegen de oogen verlengd en niet gcbo,i;en. Oogen aan de zijden van
den kop , klein , rond en eenigszins uitpuilend. Halsschild brecder dan lang

, van voren

en van achteren recht afgeknot , naar 'voren gewoonlijk versmald ; aan de zijden matig
afgerond. Schildje duidelijk , driehoekig. Dekschilden langwerpig of eenigszins eivormig,

met stompe , eenigszins uitpuilende schouderhoeken. Lichaam met rondachtige, langiverpige

of haarvormige , meestal groene schubjes meer of minder dicht bedekt. Gevleugeld. Dijen
getand, zeldzamer ongetand; korfje der achterschencn als bij Polydrosus. Klawwlid
lang e?t dun; met tn'ee gelijke, aan de basis samengegroeide klauwen. Bij het S van
vele soorten vertoont het tweede stern iet, nabij den achterrand , eene kantige diaarsplooi,

welke van zeer fijne langskerfjes voorzien is. Bij het ï soms een groefje op het laatste

stemlet. — De soorten leven op boomen, heesiers, struiken, enkelen op brandnetels en grassen.

Van de larven van P. oblo ngus , p ir i en argentatus 'werden enkele be-

richten gegeven , zonder nadere beschrijving.

Van de ± 80 Europeesche soorten komen 10 in Nederland en 2 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Dekschilden lijn en ondicht behaard, niet beschnbd, zoodat de glanzige oppervlakte tusschen

de grove stippelrijen ziclitbaar blijft (Snb-gcn. Nemoecns Stcph.). Zwart; sprieten en
pootcn roodgeeU de dekscliilden geel- of roodbruinaehtig, langs den zijrand gedeeltelijk

zwart; bij ab. c. florkola Herbst de dekschilden geheel zwart. Ook komen exemplaren voor
welke, behalve de donkere zijrand der dekschilden en het iets donkerder achterlijf, geheel

roestkleurig zijn. Onuitgeklenrde exemplaren zijn geheel geel. Kop en halsschild grof be-
stippeld. Dijen getand. Bij het J* de eerste twee sterniien eenigszins ingedrnkt. Lengte
33—5^ mm. Zeer gemeen, in Mei en Jnni, op allerlei loofboomen, vooral op iepen en vruclit-

boomen ; soms schadelijk aan vrucht- (vooral appel-) boomen , doordat zij aan de knoppen
vreet. De ab. c. floricola vrij zeldzaam i. oblongus L.

Dekschilden meer of minder dicht van rondachtige, smalle of haarvormige scluibjes voorzien,
waardoor de meer of minder lederachtig-gerimpelde of lijn gechagrineerde oppervlakte tusschen

de stippelrijen geheel of grootendeels bedekt is. Rij P. v i ri d i col 1 is zijn de dekschilden

kaal, glad en glanzig, doch is deze soort gemakkelijk te herkennen aan de ongetande dijen. '2

2 Dijen getand (Sub-gen. Phyllobiu.s i. sp.) 3

Dijen ongetand 8

3 Dekschilden met langwerpige, smalle, meer nf minder haarvormige schubjes bedekt; zonder
opgerichte beharing, hoogstens met enkele weinige, naar achteren gerichte borstelhaartjes . 4

Dekschilden met rondachtige schubjes bedekt; bovendien met duidelijke, opgerichte beharing,

lïij het $ het 2e sterniet tegen den achterrand met eene dwarsplooi 6

4 Achterschencn op den achterkant zonder scherpkantige lijst. Oogen weinig uitpuilend. Bij

het (J het 2e sterniet zonder dwarsplooi; het anale sterniet aan den top eenigszins afgcknot,

bij het 5 afgerond 5

Achtersebenen op den achterkant, over de geheele lengte, met eene scherpkantige lijst. Oogen
uitpuilend. Bovenzijde met langwerpige, hier en daar haarvormige, zilvergrauwe, koper- of
güudglanzige, ook wel groenaclitige of groenachtig-grijze schubjes, welke gewoonlijk op de
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at'wis.sclendc tiissclienruimteii der ilckschildun lichter gekleurd zijn, waardoor dezen gestreept
zijn. Sternnni en gewoonlijU ook het lialsscliild aan de zijden met brcedere scluibjes dicht
bezet. Schildje dicht wit bescluihd. Sprieten en pooten roodgeel, de sprietknots donker;
zeldzamer de dijen ot'onk mig de sclienen zwartaclitig. Overigens is deze soort zeer veranderlijk
van kleur. Bij ab. c. J iiuitiis Gylh. is de bovenzijde vrij dicht met eenkleurige, goiidglanzi'ge

of eenigszins roodkoperkleurige schubjcs bedekt, terwijl de sprieten en pooten roodgeel zijn.

Ook komen zwarte exemplaren voor, welke op de dekschildcn met eenkicurig grijze, smalle
scluibjes, of grootendeels met liggende, grijze haartjes bedekt zijn; op dergelijke gelijkmatig
lijn grijs behaarde, zwarte exemplaren schijnt ook P. artcmistac Desbr., wefke echter niet
als soort kan geduid worden, beschreven te zijn. Onuitgekleurde exemplaren zijn rood-
bruin, ook treft men dikwerf afgewreven exemplaren aan. Bij het smallere t? het eerste stcrniei

ingedrukt, het 2e van achteren met cene dwarsplooi. Lengte 4*—7 mm. Gemeen, van April
tot Juni, op allerlei struiken en heesters, als: lage eiken, berken, meidoorn, Sal i x repensenz.

(padi Bonsd., vespertinus F.) 2. pyri L.

5 Scapus der sprieten iets gebogen. Het 2e lid van den funiculus duidelijk langer dan het ie.

Snuit van voren, met de ptcrygiiin, duidelijk brecder dan aan de basis, vlak voor de oogen;
op de bovenzijde met eene breede langsgroef en duidelijken bovenrand der sprictgroevcn,
daardoor meer kantig. Voorhoofd tusschen de oogen duidelijk neergedrid;t. Buiten-toprand
der achterschenen van achteren scheef afgesneden. Achterlijf lang en dun behaard. Pooten
altijd roestkleurig of geelrood. Bovenzijde met grauwgcle, lichtbruinachtige of iets koper-
glanzige, zeldzamer groenachtig-grijze, doch nimtii'cr fraai-groene, haarvormige scbubjcs dicht
bedekt Qdcnsatus Schilsky) of wel met onbeschubde vlekjes (waarop alleen eene donkere
beharing) besprenkeld; exemplaren bij welke de scluibjes en beharing ontbreken of slechts

zeer spaarzaam voorhanden zijn, werden als inuhis VVesth. beschreven. De baarschubjes zijn

smaller dan bij urticae. Het $ is zeer smal en gestrekt. Lengte 7J—9e mm. In Mei én
Juni op elzen, ook op wilgen, berken en hazelaars. Op vele plaatsen in de prov. Gelder-
land, niet zeldzaam, ook bij Heerenveen. Deze soort komt niet in de zee-provinciën vcjor.

(alneti Thoms. nee F.; ? glaucu; Scop.) 3. calcaratus F.

Scapus der sprieten nagenoeg recht, liet 2e lid van den fiLuiciiliis nauwelijks- of niet langer dan
het ic. Snuit van voren, met de ptcrygien, nauwelijks breeder dan aan de basis, vlak voor de
oogen ; op de bovenzijde nagenoeg zonder langsindruk en met minder duidelijken bovenrand der
sprietgroeven, daardoor meer cylindervorniig. Voorhoofd tusschen de oogen slechts zeer
zwak neergedrukt. Buiten-tophoek der achterschenen, van terzijde gezien, meer afgerond.
Schildje spitser dan bij calcaratus. Achterlijf kon en dicht behaard. Pooten zwart, bruin
of geelrood, meer of minder dicht groen behaard. Bovenzijde dicht fraaigroen, geelgroen
of hiauwachtig-groen beschubd, sommige exemplaren zijn, evenals bij calcaratus, met
meer of minder uitgebreide, onbeschubde, maar donker behaarde vlekken besprenkeld
(_atroyii-e:is Scliönh.). Blauwgroene exemplaren met donkere pooten zijn als pomaceiis Gylh.
beschreven. Het g veel smaller en meer gestrekt. Lengte 64— 8 mui. Overal gemeen' op
Urtica dioica (i^\\K\\ F.; [lyri Gylh. nee L.) 4. urticae de G. i)

6 Tweede lid van den fiuiiculus iets langer dan het 3e. Oogen gewelfd. Zwart of bruin; sprieten,
basis der dijen, schenen en tarsen roodgeel. Halsschild aan de zijden, benevens het
siernum, dicht met goudglanzige of groenacbtig-goudglanzige schubjcs "bedekt. Dekschildeu
met licht groeuglanzigc of goudkleurige, ronde schubjes, niet zeer dicht-, langs den naad en
aan de zijden spaarzaam bezet. Bovenzijde, ook langs de zijden van het halsschild, lang,
afstaande, witachtig behaard. Achterlijf onbeschubd, alleen tijii behaard. Lengte 3J—simui.
Op jonge boomen, heesters en struiken; ook op vruchtboomen. Eenmaal bij deuHaag, Juni.
Niet zeldzaam in de omstreken van Maastricht, Mei en juni.

(trivialis Bohem.) 5. betulae F.

Tweede lid van den funiculus tweemaal zoo lang als het 3e. Oogen zeer weinig gewelfd.
Bovenzijde minder lang behaard, weinig in "t oog vallend op de zijden van het halsschild.

Onderzijde inet fijne schubhaartjcs, aan de zijden met breedere schubjes bedekt. Sprietgroeven
naar achteren op den snuit convergcerend 7

7 Sprieten geheel roodgeel. Zwart; geelgroen, groen, zeldzamer blauwacbtig-groen beschubd.
Dekschilden, in eenigszins verwarde langsrijen', witachtig behaard. Pooten roodgeel, de dijen
al of niet in het midden donker gekleurd; meer of minder groen beschubd en behaard. Bij

deze soort is de snuit aan de basis bijna zoo breed en dik als de kop. Lengte 4—6^ mm'.
Zeer gemeen op struiken en jonge boomen, o. a. o\i berken, beuken, elzen enz.

6. argentatus L.

1) Dat I'. calcaratus en urticae niet tol eene zeilde soort behooren, zooals Deshrochers des Loges meent, volgt reeds,
behalve uil de genoemde verschilpunl il b.l feil, dat heiden nooil te zamen voorkomen, doch op verschillende planten leven.
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Sprieten roodi^ccl, bet uiteinde van den scninis en de l;nots zw;irtaclitig. De belmring op de

dcl;scliilden korter en duidelijl;er in rijen geplaatst. Snuit aan de basis iets smaller dan bij

argentatus. Overigens aan de vorige soort verwant en even veranderlijk in kleur, doch

meestal, evenals de pooien, zeer dicht, liclit bhitnvachtig-groen bestliiibd. l'ooten zwart-

aclitig, de tarscn roodgeel ol roestklenrig. Lengte 5—6 nnn. Op heesters, struiken en jonge

hoornen, o.a. op berken. Hij Arnl)cni, Putten, Maarsbergen, Winterswijk en Deventer gevangen.

7. maculicornis Gcrni.

8 Sprieten krachtig ontwikkeld; de knots kort, peervonnig. Dekschilden ecnkleiirig, meestal

groenachtig beschubd 9

Sprieten slank; de knots gestrekt, aan de beide uiteinden nagenoeg evenzeer smal uitgetrokken

(Siib-gcn. P s e u d o m y 1 1 o c e r u s Desbr.) 11

9 Boven- en onderzijde nagenoeg kaal, glad en glanzig, zwart; alleen het halsschild aan de zijden

en de borst groenachtig beschubd. Sprieten en pootcn roestklenrig, de dijen veelal grootcn-

deels donker. Veelal zijn kop en halsscliild, zeldzamer ook de dekscliilden kastanjebruin.

Lengte si—4 mm. Op ilennen, in het voorjaar. Niet inlandsch. In Westl'aicn.

(v i r i d i c o 1 1 i s T.)

Bovenzijde dicht beschubd en behaard 10

10 Onderzijde, evenals de bovenzijde, dicht met rondaclitige, lichtgroene schubjcs bedekt; de groene

kleur varieert van geelgroen tot grijs- ot' iets lilanwaclitig-grocn; bij sommige exemplaren
zijn de scluibjcs op het midden van het halsschild en nabij liet schildje al'gcwreven. Ilalsscliild

in beide seksen veel smaller dan de dekschilden. Snuit op de bovenzijde, tusschen de spriet-

grocven, hall' zoo breed als het voorhoofd tusschen de oogen. Sprieten en pooten roestklenrig,

de dijen gewoonlijk iets donkerder. Het tweede sterniet in beide seksen gewoon. ISij hete?
het anale sterniet gewoon, de snuit aan den top iets verbreed en de voorschenen aan liet

uiteinde eenigszins hoekig verbreed. Bij het S het anale sterniet met een breeden indruk,
de snuit aan den top niet verbreed, ook de voorscliencn aan het uiteinde nagenoeg niet ver-

breed. Lengte 3—5I min. Gemeen, langs oevers, op wilgen en elzen; ook tusschen gras;

Mei, Juni (cinereipeiinis Gylh., impressirostris Bohem.) 8. pomonae Oliv.

Onderzijde met Hjne, glanzige haartjes bedekt, docli niet beschubd; bovenzijde in den regel

dicht-, zeldzamer meer verspreid-, met rondachtige, groene schubjes bedekt, welke evenzeer
in tint variceren. Sprieten en pooien roestkleuiig, dijen zwart. Deze soort is overigens ge-

makkelijk met pomonae te verwarren; liet lialsschild is echter bij het S weinig, bij het

(f nauwelijks smaller dan de dekschilden. Snuit op de bovenzijde, tusschen de sprietgroeven,

slechts ^ zoo breed als het voorhoofd tusschen de oogen. liet 2e sterniet bij het <? met
cene dwarsplooi tegen den achterrand; bij het J, zoo ook het anale sterniet, gewoon. Bij liet

$ de voor- en middelsclienen aan het uiteinde verbreed. Lengte i\—\ mm. Op struiken,

liagen en hakhout; ook op meidoorn, hazelaar en sleedoorn; Mei— Juli. Niet zeldzaam in

de omstreken van Maastricht i).

(uniformis Marsh., parvulus 01. nee F.) 9. viride-aeris Laicli.

11 Oogen klein en gewelfd. Bovenzijde diclit grauw-, langs de zijden en op de onderzijde meer
witgranw beschubd; zonder opgerichte borstelhaartjes. Sprieten, schenen en tarsen, ofwel
de geheele jiooten roestklenrig. Snuit bij het <? aan den top iets verbreed. Dekschilden in

beide seksen langwerpig-eirond. Lengte 35— 4.I mm. Langs rivieroevers, op wilgen. Niet

inlandsch. Deze soort zou in West-Duitschland voorkomen . . (mus F.) (cinerascens F.)

Oogen groot en zwak gewelfd. Bovenzijde dicht witgrauu- of iets geelachtig-wit beschubd en
bovendien met zeer korte, opgerichte, witachtige borstelliaartjes bezet; een breede langsband
over het midden van liet halsschild, een bochtige dwarsband achter- en cene gemeenschap-
pelijke, onduidelijke, eenigszins V-vormigc vlek vóór het midden der dekschilden bruin

beschubd. Sprieten en pooten roodgeel. Dekschilden bij het $ smal, naar het uiteinde weinig
of niet-, bij het $ naar het uiteinde duidelijk verbreed. Lengte 2,^-— .^5 inni. Langs oevers,
op wilgen en tusschen gras. Gorkum, Wondrichem , Zierikzee, Utrecht, Arnhem, Roosteren,
gemeen in Zuid-Limburg; Mei— Aug 10. siouatus F.

VL Tribus Philoi'Edini.

18. Philopedon Steph.

(Dac ty 1 o rh in us Tourn., Bornazon Des Gozis, Cneorhinus (pars) auct.)

Sprieten vrij dik ; scapus recht , nauiuelljks tot aan het midden der oogen reikend

,

1) AiU' exemplaren die ik zap uil ;tii'lere pruviiniin waren verkeerd gedeleriiiiiuerd en tiehouri-u lul [uinuniie.
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20. Chlorophanus.

hel \e /i/i vat! den funinihis dik , kegelvormig, het 2e veel korter en slechis iets langer dan
het 3c, het y tot 7c verbreed. Snuit kort, van Iwven vlak, aan het uiteinde nitgerand

;

van het voorhoofd door eene meer of minder duidelijke dwarsgroef geseheiden. Spriet-
grocven vrij kort en tamelijk dief, smal; onder de oogcn gericht. lialsschildveel breeder
dan lang, met afgeronde zijden. Schildje zeer klein. Dekschilden kogelvortnig-eirond.
Buiten-tofhoek der voorschenen naar buiten Iefeivormig uitstekende. Buiten-tofrand der
achterschenen schubachtig tegen het geledingsvlak van de tars omgebogen , het korfje
daardoor gesloten [Fig. W] IJl). Klauwen aan de basis samcngegroeid. Ongevleugeld.
Lichaam kort en dik, in habitus eenigszins aan Str of hos o mus heritmerend.

Van de twee Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, pckbniiii, oiiiiitgeUleiirdc c.\em|ilaren roodbruin; dicht met eenigszins riiiidachtige,
witgrauwc, grijze, briiingraiiwc of brnine schnbjes bcdelu. Het schubkiced is lietzij bijna een-
lileurig, o F zeer verschillend gevlela; veelal met drie donl;erder langsbanden op bet lialsscliild
en lichtere en donkerder tnssclienrniinten op de dekschilden, nl' wel zijn dezen liclit en donker
gemarmerd, van banden of vlekjes vourzicn, waarbij betzij ile grijze of de bruine kleur de
ovcrband beeft. Tusschenriiinuen der lijne stippelrijcn op de dekschilden niet korte, naar
achteren gerichte borstelbaartjes bezet. Schenen lang behaard. Eenkleurig witgrauwe exemplaren
werden als paraplcurum Marsb. {tnarithnum Marsh., albkans liobeni.) besebreven, doch zijn
andere kenmerken niet steekhoudend om deze als soort te beschouwen. Lengte 3^ 8 inni.
Op duinen en diluviale zandgronden, zeer gemeen. De larve leeft aan graswortel's. Perris
vond larve en pop onder graszoden. In de duinen leeft zij vooral aan helm, doch volgens
Rilzema Bos richt deze soort ook schade aan dennen aan en wel het meest aan den zeepijn,
die in de duinen wordt aangekweekt, maar ook aan den grovcn den. Eenjarige boompjes tast zij

't Helst aan, maar ook oudere, tot vijf a zevenjarigen spaart zij niet. De kever vreet het liefst
aan den eindknop en aan de bool'dscheut, waaraan deze bevestigd is; ook de naalden eet
bij op. Gewoonlijk eten deze kevers 't meest in de koele morgen- en avonduren, om zich
op het heetst van den dag in den grond te verschuilen.

(globatum llerbst, geminatnm F.) i. plagiatum Schall.

19. Atactogenus Tournier.

Dit genus is zeer verwant aan Ph Hof e don, doch onderscheidt zich vooral door-
dat de buiten-tofhoek- der voorschenen naar buiten niet uitsteekt.

Van de 18 Rurofeesche soorten komt i in Nederland voor.

Deze soort gelijkt in liabitus en klejr op de eenkleurig grijze of geelgrauwe exemplaren van
Pb ilopedon plagi at u ra; zij vertoont hoogstens geringe sporen van banden of lichtere vlek-
jes. Het $ is ovaal, het ï meer kogelvormig-eirond; zwart of pekbrnin, overal dicht met kleine,
ronde schubjes bezet en bovendien met korte, naar achteren gerichte borsielbaarijcs op de,
soms iets gewelfde, tusscbenruimten der tamelijk lijne stippelrijen. Sprieten meer of minder
roodbruinacbtig, bij onnitgeklcurde exemplaren geelachtig. Het'ic lid van den funicidus zoo
lang als bet 3e en 4c te zanien; bet 3e tot 7e lid kort, kegelvormig, niet verbreed zooals
bij P. plagiatum. Snuit met cenige aanduiding van eene kielvormige middellijn, door
eene dwarsstreep van het voorhoofd gescheiden. Oogen nitpinlend. Halsscbild kort, naar
voren versmald. Bij het 5 bet anale sterniet eenigszins driehoekig. Lengte 5— 8 mm. Op
droge plaatsen, vooral in zandige bosscben, op struiken; ook onder steenen" en in kuilen
onder dorre bladen. In Limburg bij Vcnio, Roosteren, Roermond en in de omstreken van
Maastricht gevangen, ook bij Oirscbot; Mei—Juli. (plumbcum Marsh.) i. exaratum Marsb.

Vil. Tribus Tanymecini.

20. Chlorophiimis Germ.

.Sfneten {Fig. 116 Vd) vrij kort en dun, onvolkomen geknikt ; de scafus nauwelijks
den voorrand van het oog bereikend; de eerste leedjes van den funiculus langwerfig

,

geleidelijk in lengte afnemende ; de laatste leedjes knofvormig. Snuit met eene kiel-

vormig verhevene middellijn , aan weerszijden met eene offervlakkige langsgroef en
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aan het uiteinde diep driehoekii^ uiti^erand. Spriet;^roef weinig diep, vlak tegen de
oogen gericht. Hahschild zoo lang als breed, aan de basis het breedst, naar voren ver-
smald, de achterrand aan toeerszijden uitgebogen. Dekschilden veel breeder dan het
hahschild , met uitpuilende schouderhoeken ; elk aan het uiteinde in een lafigeren of
karteren tand uitgetrokken. Voorschenen aan het uiteinde naar binnen gebogen , de binnen-
tophoek tandvorinig uitgetrokken. Korfje der achterschenen op den achterrand niet of
slechts weinig opgaande, de top- en buitenrand gekamd. Lichaam, met depoolen, overal
met groen- of bruinachtige , langs de zijden en o/> de onderzijde met grootere , lichter

gekleurde, dichter opeenstaande schubjes bezet. Onderzijde bovendien met kleine, half
opgerichte haartjes bezet. Gevleugeld. De soorten scheiden gewoonlijk alleen op de onder-
zijde en langs de zijden een eigenaardig ziciavelgeel poedcrvormig e.xsudaat uit . dat
bij het le-i'ende dier, na verivijdering , weder terugkeert. — Zij leven langs rivieren en
beken, op wilgen en brandnetels; ook wel op hazelaars en distels; Mei-- juli.

Pan de 17 Europeesche soorten koinen i /;/ Nederland en i /// het aangrenzend
gebied voor.

Dekscliilden uil; iii ten korten taiui uitgetroUken. Basis van liet lialsschild, aan weerszijden,
diep uiigerand. Zwart; op de onderzijde en de zijden dicht niet liclitgrocne, glanzige, grootc
scluilijcs bezet, welke, in versclicn staat, onder een zwavelgeel poeder verborgen zijn; de
rugzijde niet glanzig groer.c, zeldzamer eenigszins blanwaclitige liaarscliubjes "bezet, daar-
tnssclicn met gewone fijne scluibjes doormengd. Halsscliild niet tamelijk spitse achterhoeken.
Hij bet $ de voorrand van bet prosternum tot eene lioogc, aan weerszijden spitshockige,
kinplaat opgericht; het anale sterniet gewoon; de iniddelsclieiien meteen inatig langen eind-
tand. Bij het 5 liet prosteriinm gewoon; bet anale sternier met eene dnidelijke, kielvormige
laiigsplooi ; de cindtand der middelscbeiien bijna zoo lang als bet ie tarslid. Lengte 8— lol mm.
Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, langs rivier- en beekocvers.

(tlavocinctns de G., inermis Gylli.) 1. viridü L.

Dekschilden elk in een langeren tand uitgetrokken; deze tand is ongeveer tweemaal zoo lanc
als bovenop aan de basis breed. Basis van het halsscliild aan weerszijden flanw nitgcrand.
Deze soort gelijkt overigens zeer op viridis, doch is de bovenzijde altijd met bruinachtige,

. veelal kopcrglanzige scluibjes bedekt. Sexueel verschil als bij viridis. Lengte 3.',— 11 niiii.

Niet inlandsch. In Westfalcn en uidenburg. . (Ilavescens ïlerbst) (g ra m i 11 i cö la Gylli.) 1)

21. TaiijiiiecHS Schönh.

Sprieten vrij dun ; de scapus den achterrand van het oog overschrijdend ; de eerste
t7i<ee leedjes van den funiculus lang-werpig , de overigen kort. Snuit aan het uiteinde
iets ingedrukt, ternauwernood uiigerand. Sprictgroef benedeniuaarts gebogen ofver vóór
de oogen afgekort. Halsscliild langer dan breed , in het midden zwak verbreed. Dek-
schilden langwerpig, aan de basis te zamen uiigerand, veel breeder dan het halsscliild

;

met duidelijk uitpuilende schouders. Voorschenen aan den binncn-tophoek niet tandvormig
uitgetrokken. Korfje der achterschenen op den achterrand tamelijk ver opgaande, de
top- en buitenrand gekamd. Habitus van S ito na. Gevleugeld.

l'an de 20 Europeesche soorten komt 1 in Nederland voor.

Zwart; met eene grauwe of bruingrauwe laag bedekt, bestaande uit liggende schubhaartjes,
welke langs de zijden van het halsscliild, op de dekschilden en op de onderzijde inet lang-
werpige ol rondachtige, meestal lichtere schubjes doormengd zijn, soms zijn bij het $ de schubjes
op de pooten, langs den uitersten zijrand der dekschilden en op de" onderzijde metalliscli
glanzig. Sprietgroeven naar onderen gericht. Het ie lid van den funiculus zoo lang als bet
2e en 3e te zaïnen. Dekschilden aan den top in eene meer of minder duidelijke, gewoonlijk
iets opgerichte punt eindigend. Bij liet smallere $ het nietasternum en de basis van het
achterlijf te zamen iets ingedrukt; de schenen nabij het uiteinde uitgebogen. Het $ is breeder,
bet anale sterniet zeer breed half-cirkelvormig. Deze soort herinnert aan Sitona grisea,
docb is veel grooter. Lengte 8 -11 mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam; op
distels, voor.al op Carduiis nutans, .\pril—Aug .... 1. palliattis F.

1) Dere iuurt wurdl (iik\serf inel df , iii /.lli(l-Ou^^ EurupLi vourkaiut-inj.-, (', saliiiimla <'..Tiii. vprward-
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Thjiacites Germar.

(Cycloilercs Bcilel)

Spiictol vrij dik, de scapiis den aciilcnand der 0(\i;eii niet overscJirijdend ; het

\c lid van den funieuliis kei^elvorniig en vrij diiz , Iicl 2e s/ee/i/s iveinix iang:cr en dikker
dan het 3^. Snuit zeer kort, bevenop v/ak ; de sprietgroeven diep en scherp, plotseling naar
onderen gelwg'en. Oo^en klein, meer of minder nitpnilend. Halsschild hreeder dan lang,

aan de zijden sterk afgerond-verbreed. Schildje ontbrekend of ondiiideli/'k. Dekschildcn
langer of korter eivormig , met afgeronde schouders . Ongevlengeld. Toprand der aehter-

schenen niet omgebogen , liet korfje op den achterrand niet opgaande. Derde tarslid

meer of minder sterk tivcelobbig. filainoen groot , vrij.

Van de + 40 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Zwart of donUerbriiin; zeer dicht bescliuhd, de scluibjes gedeeltelijk over elkaar grijpend,

tot grauwe en bruine hngsli.mdcn 0|i het lialsscliild en vlekken op de dckschilden dooreenge-
mengd. Rovenzijde met lange, opgerichte haren bezet , daartiiNSchen met enkele nog langeren.

Sprieten roestklenrig. Dekschilden met weinig duidelijke stippclrijen , meestal met cene leem-

korst bedekt. Het 3e tarslid nauwelijks breeder dan de voorafgaande leedjes, slechts zwak
tweclobbig. I.engte 4—4*; min. Aan graswortels en onder steenen, op dorre, zonnige plaatsen;

ook in zand- en mergcikiiilen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken. . . (pilosus F.)

VIII. Tribus P s a L i d i i n i.

Psalidium Illig.

Sprieten vrij dik, de scapi/s den achterrand der oogen overschrijdend ; liet \e lid

van den funiculus kort-kcgelvormig , het 2e korter, de volgende leedjes ineer knopvorrnig.

Snuit kort , van voren niet uitgerand; van boven door eene diepe dwarsgroef tnsschcn

de oogen , in den vorm van cene vierhoekige plaat, van den kop gescheiden. Sprietgroeven

diep en breed, de bovenrand tot aan de voorhoofdsgroef doorloopend ; het onderste ge-

deelte scherp bcncdenwaarts gericht. De valsche kaken , vooral bij het S
,
groot , sikkel-

vormig, in den regel blijvend, naar het schijnt slechts zelden afgebroken i). Halsschild

zeer groot, eirond. Schildje klein, driehoekig. Dekschildcn ovaal, zonder schouders.

Ongei'lcugcld. Epistcrnen van den metathora.x onduidelijk van het metasternum geseheiden.

Het korfje der achterschcncn aan de buitenzijde gesloten door eene , aan den rand van
eene franje van stijve borstelharcn voorziene , schubachtige ombuiging.

Van de 14 Europeesche soorten komt i /;; het aangrenzend gebied voor.

Zwart; de bovenzijde, vooral aan het uiteinde, met kleine borstelhaartjes bezet; de onderzijde

matig dicht grauw bebaard. Snuit grof besiippeld, met cene middcngroef. Halsschild dicht

met zeer lijne, cirkelronde, niet verdiepte stippels en bovendien met verspreide groote,

diepe, stippels bezet. Dekschilden met diepe stippelrijen, de zwak gewelfde tusscbenruimten

diclit en lijn korrelig. Lengte Z\— 9 mm. In het voorjaar, op wegen in korenvelden. Niet

inlandscli. Deze soort zou bij EIberfeld gevangen zijn (inaN i 1 lo siim F.)

IX. Tribus 15 a R Y N o T i N 1.

22. Barynotus Germar.

(Mc r io n ns Steph.)

Sprieten vrij dun; de scapus den voorrand der oogen overschrijdend; de eerste

t7vee leedjes van den funiculus lang-kegelvormig, de volgenden kort-kegelvorinig, de laatsten

meer rondachtig. Snuit niet zeer kort , met cene middengroef en soms nog met meer of

1) Naar deriïelijlie cxemiilarcii 7\\n de atlioldin^iMi hi] ll<il'sl i'ii tUnirr viTvaardiyd , ƒ.. 1'iiiUriil'in.luT wijsl daaiup, ducli

Miiddt niet tial dil df
,
{^cwuuidijk afvallh-ndi- , vaUrlji' kaki-ii /.^|ii.
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minder duidelijke zijgroei^en , hel litlaken der valsche kaken op de voorkaken grool en

zeer duidelijk. Sprietgroe-i'en scherp en diep, naar de onderzijde der oog;en gebo};en.

Halsschild iels breeder dan lan^i,'-, aan de zijden afgerond, naar voren versmald ; over

het midden eenigszins gegroefd; de voorrand op de onderzijde mei eenige, meer of minder

duidelijke, wimperharen. Schildje uilerst klein of onzichtbaar. Dekschildcn eenigszins

eivormig, bij het S gervoonlijk minder breed dan bij hel % , naar voren versmald ; aan

de uilgerande basis iets breeder dan het halsschild , nut duidelijke schouders. Episternen

van den metathora.x onduidelijk van het metasternum gescheiden. De binnen-tophoek in

een korten , scherpen tand uitgetrokken. Het korfje der achterschencn aan de buitenzijde

gesloten door eene , aan den rand van eene franje van stijve borstelharen voorziene,

schubachtige ombuiging. Klauiven vrij. Lichaam gewelfd , bcschubdj gevleugeld. — De
soorten van dit genus leren tusschen grassen en struiken , dicht bij den grond of onder

steenen ; soms in aanspoelsel ; het zijn nachtdieren.

Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Snuit op de bovenzijde met eene enkele, dnidclijl;c langsgroef. Kop en halsschild gl:inziger

en minder besduiba dan de dcUschilden. DcksLliilden langer dan breed, van achteren ge-

leidelijk afbellend; alle tiisschenruiniten der ondnidelijkc stipiiclrijen met in rijen gcjilaatste,

lichte borstclbarcn, welke meestal aan liet uiteinde in grooter aantal opgelioopt zijn ; de

tiissclicnruimten al'wisselend iets meer verheven, de 5c en 7e nabij den schouder bochtig

samenkomend. Halsschild meer of minder ruw, eenigszins rimpelig-korrelig, de korrels met

eene diepe middensti|i. /.ware; dicht grauw, bruinachtig, ol" zelfs iets groenaclitig-grauw,

vooral op de dekschilden, vlckkig bescliiibd. Lengte 8>— ioi mm. In grasvelden en weilanden,

veelal in aanspoelsel; April- Aiig. Zeer verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(murinus Muller) i. obscurus F.

Snuit op de bovenzijde met vijf, aan de zijden meer oppervlakkige, langsgroeven. Ifop, hals-

schild en dekschilden gelijkmatig btschubd. Dekschilden meer verkort en iets opgeblazen,

van achteren meer plotseliiig afhellend; de evene tusschenruiinten zonder rijen lichte haren

op het afhellende gedeelte; de 3e, 5e en 7e tusschenruimten verheven, de 5e en 7e op eenigen

afstand van den schouder bochtig samenkomend en vooral naar achteren meer verheven

dan bij obscurus; de stippelrijen naar de zijden grover en dieper. Sprieten en veelal

ook de poüten eenigszins roodbruinachiig. Lengte 8— 8.V uim. Als obscurus, doch zeer

zeldzaam. Eenmaal b\j Houthem (Limburg), Juni. In fielgic bij Ridderborn en Hoisforc;

in de Rijnprov. bij Aken en Crefeld, ook in Oldenbiu-g.

(? elevatus Marsh., Iloheinannii C.ylh.) 2. moerens F.

X. Tribus T R o p i p n o R i N' i.

23 Tropiphorus Schönh.

(Tropidoph orus Gcrara. & Har., Synirmus Bedel)

Habitus aan sonunige Br ac hy r r hi nu s-soorten herinnerend. Snuit veel smaller dan

de kop, met eene meer of minder duidelijk verhevene middellijn. Sprietgroeven kort en

diep, naar achteren ondieper en breeder wordend. Oogen vlak, ovaal, met de lengteas

naar onderen gericht. Scapus der sprieten ongeveer tot aan den achterrand der oogen

reikend. Halsschild met eene duidelijke, fijne langskiel over het midden ; de voorrand op

de onderzijde uitgerand, aan -weerszijden van de uitranding van korte haarfranjes voorzien.

Schildje onzichtbaar of uiterst klein. Tarsklau^vcn aan de basis aaneengegroeid. Onge-

vleugcld. — De soorten van dit genus leven , vooral in bergstreken, onder steenen in open

terreinen en op lage planten in bosschen.

Van de 10 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Gewelfd, kort en dik; dofzwart, met smalle niet aaneenstaande schubjes bezet, welke aan de

bovenzijde ecu meer of minder wolkig gevlekt voorkomen geven; de schubjes zijn grauw,

bruinachtig en veelal hier en daar met groenachtigen- of koperkleurigen mctaalglans. Sprieten

en schenen roestkleurig. Het uitstekende gedeelte van den clyjicus hartvormig, glanzig. Midden-

kiel van het halsschild over de geheele lengte doorloupend. Dekschilden aan het uiteinde

plotseling afvallend; de tusschenruimte langs den naad van achteren kielvormig verheven;

de 3e, 5e en 7e tusschenruimten verheven, de 3e korter dan de andere twee; met eenige
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liorstellKiartjes in rijen op de Uiclvormige verhevenheden. Uiteinde der voorschenen van
buiten sclicet' afgeknot, in liet midden met een Uani van stekeiborstels, naar binnen met
eene zeer kleine, klaiiwvnrmigc spoor. Lengte 5;}—6i mm. In vochtige grasvelden en bosschen,
op lage planten, als Merciirialis perennis"; ook tussciien mos. Uitsluitend bij Houthem
en in aantal bij St. 1'ieter nabij Maastricht gevangen; Mei, Jinii.

(elcvatus Herbsi, merciirialis F., abbreviatus Stierl.) i, carinatus Miill.

XI. Tribus A L (I i> H I N 1.

24. Alophus Schönh.

Sprieten vrij dun
,

//(' scapiis orii^eveer tot aan den voorrand der ooi^en reikend; de
eerste twee teedjes van den funiciilus even lan^^, lan,i;werpi,^ , eenigszins kegelvormig

,

de overigen kort. Snuit over de gehcele lengte gegroefd. Sprleigroeven smal en diep,
de onderrand der oogen meer of minder bereikend en op de onderzijde nagenoeg aaneen-
stootend. Oogen vlak, cenigszins eirond, in de breedte geplaatst. Halsschild vónr het
midden het breedst , naar voren plotseling versmald, effen ; aan weerszijden 7net duidelijke

ooglobben. Schildje duidelijk. Deksehilden langioerpig-eirond , aan de basis eenigszins
uitgerand , met afgeronde schouderhoekcn. Episternen van den metathora.x duidelijk van
het metastermnn gescheiden. Achterlijf , tusschen de met schubjes vermengde beharing,
glanzig. Tarsklainven vrij. Het korfje der achterschenen open i^Fig. ii-] II'). Lichaam
beschubd , ongevleugeld.

Van de 8 Europeesche soorten komt i /;; Nederland voor.

Lichaam langwerpig, veranderlijk in vomi en kleur van het sclnibkleed. Zwart, de bovenzijde
met grijze, roestkleiirige of bruine scluibjes, vermengd niet enkele liarcn of kleine borstel-

haren; op de deksehilden gewoonlijk met lichte vlekken op een donkeren grond (vooral
eene schuin naar binnen gerichte schoudervlek en een gemeenschappelijke pijlvormige ol"

uitgezakte dwarsbaiid ecnkleurig witgrauw of over het midden roestkleurig). Sprieten en
tarscn roodbruin, lïij licht gekleurde exemplaren worden de vlekken op de dekscliilden onduide-
lijk en verdwijnen bijna geheel. Snuit met meer of minder diepe middcngroef. Deksehilden
met eenigszins verdiepte langsstrepen , waarin stippels, die door liet schubkleed bedekt zijn

en weinig in 't oog vallen. Bij het $ de deksehilden langwerpig, tamelijk smal; het achterlijf

aan de basis breed ingedrukt. P>ij het $ de deksehilden veel breeder en meer afgerond,
eenigszins liartvormig-cirond; liet aciiterlijf aan de basis niet ingedrukt. Lengte 6J — 9 mm.
Langs weilanden, op lage jilanten en onder steenen; vrij gemeen.

(cordiger Sulz., obsoletus Reitt.) i. triguttatus F.

Rlijtidoderes Schönh.

Scapus der sprieten niet geheel lot aan den voorrand der oogen reikend : liet 2e

lid van den funiculus korter dan het ie. Snuit lang, aan den top verbreed , met drie

duidelijke langsgroeven. Halsschild eenigszins vierhoekig , met langsl>looien ; aan weers-
zijden met duidelijke ooglobben. Deksehilden met breede , hoekige schouders. Bovenzijde
van het langwerpige lichaam over liet midden eenigszins afgeplat , dicht beschubd; de
onderzijde dik , krijtwit beschubd. Klauiven vrij. Gevleugeld. Bij het i de basis van
het achterlijf breed ingedrukt.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Zwart, op de bovenzijde dicht met grijze, geelachtige of met bruin gevarieerde scluibjes dak-
pansgewijze bedekt; de kop, meestal eene lange, schuin naar binnen gerichte vlek vóór
het midden en een gemeenschappelijke, golvende dwarsband op de deksehilden, benevens de
onderzijde, eene vlek nabij het uiteinde der dijen, de schenen en tarsen dichter geelwit of
witachtig beschubd. Halsschild inet zeer veranderlijke langsplooien. Deksehilden met grof-

bestippelde langsstrepen; de tusschenruimteu smal, meer of minder verheven, dicht met
kleine, naar achteren gebogen borstelhaartjes bezet. Lengte 6J— 14 mm. (volgens Bfdel');

mijne Spaansche en Italiaanschc exemplaren nieten 12— 13 mm. (zonder de snuit). In dorre
streken, o|) kalkheuvcls, in duinen en zandveldcn; aan den voet van Reseda lutea;
Juni, Juli. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk, tot Calais.

(siculus F.ïhrs., sulcatus Goeze) (plicatus Oliv.)
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III. Sub-I'.unilie CURCULIONINAl",.

XII. Tribus S 1 T O N 1 N 1.

•25. Sitoiia Gerni.

(S i t II n c s Scliiiiili.)

Spiictcn vrij kort en dun, \2-ledig; scapus den voorrand der Ofl;^en o-'erschrijdend

;

funkulus "j-ledi,!;-, het ve lid langwerpi}:^ , dikker dan het 2e, dit duidelijk langer dan
het 3t', de overii^en kort; knots 4-ledix: Voorkaken op de oppervlakte dicht bestippeld

en behaard , aan de binnenzijde scherp en ongetand , aan den top scherp haakvormig
gekromd. Snuit kort en breed, op de bovenzijde met ecne langsgroef of eene verdiepte

middellijn. Sprietgroeven fl.auw gebogen en tot vlak onder de oogen reikend, of sterk

neergebogen. Oogen groot, rondachtig of in de lengte ovaal, hetzij meer of minder
uitpuilend of zelfs eenigszins vlak Lichaam meer of minder gestrekt , zelden meer
kort gedrongen ; beschubd, fijn liggend behaard, ook 7vel met opgerichte borstelhaartjes.

Gevleugeld. Halssehild zoo breed als lang of breeder, zelden iets brceder dan lang

,

aan voor- en achterrand afgeknot , aan de zijden geiüoonlijk slechts weinig, zelden

een weinig hoekig verbreed. Schildje klein , afgerond. Dekschilden elliptisch , zeld-

zamer eenigszins ovaal of lang-eirond , met stippellijnen of stippelrijen en meer of
minder stomfhoekig uitpuilende schouders. Voorcoxae aaneenslootend. Derde tarslid breed

tweelobbig ; klauwlid groot , met twee groote
,
gewone, vrije khurwen. De mannetjes zijn

smaller en kleiner dan de wijfjes. — De soorten , welke veelalgrijs of bruin genuanceerd

zij71 , leven, meestal in aantal bijeen, in bouwland , velden, onbebouwde terreinen of
langs boschranden. Zij voeden zich , ei'enals hare larven {die aan de wortels schijnen

te leveti), uitsluitend met P ap ilio nac eeën en schijnen twee generaties in het jaar

voort te brengen, van welke eene in den herfst. De larve van S. lineatus vcrpoft

,

volgens Or?nerod , in eene holte in den grond, zonder omhulsel 1).

De larve en levens7üijze van S. lineatus werdoi door Ormerod; de larve en

pop van hisp i dulu s door Brischke en die van punc t ico II is door Xamben beschreven.

Van de ± 50 Eurofecsche soorten komen 15 /// Nederland voor.

I Schildje met twee ilivergeereiicle bundeltjes v;ui , naar VDren gestrelcen, iets opgerichte, witte

haarscluibjes. Sprietgroeven Hauw gebogen. Oiievene tusschenrniniten iets of bijna niet ver-

heven. Deze soort is, volgens Apfflbcck , in grootte, beharing, welving der onevene tiisscben-

riiimten, meerdere ol' mindere nitpuiling en grootte der oogen, alsook door den vorm van

het iialsschild zeer variabel. Voorhoofd en snuit met krachtige langsgroef. Halssehild in het

midden eenigszins hoekig verbreed. Onderzijde dicht glanzig wit beschubd; bovenzijde in

verschillende nuancen grauw en bruin of hier en daar roodbruin gemarmerd, veelal over
den naad met een hreeden grijzen band, begrensd door eene rij bruine vlekjes, zeldzamer

nagenoeg eenkleurig donker bruingrauw, of bovendien met geringen geelgroenen tint (Putten in

N. Brab.). Dekschilden meer dan tweemaal zoo lang als breed, aan het uiteinde lang toegesfiitst;

met zeer korte borstelhaartjes bezet, welke veelal onduidelijk zijn of zelfs nagenoeg ont-

breken (wellicht afgewreven). Van deze soort komen in Nederland twee vormen voor,
nl. het type, hetwelk iets meer gedrongen is, met meestal onduidelijk gegroefd, korter

(breeder dan lang) halssehild en de var. gressorins F. Qg'igatilcus Fairm.2)) welke iets meer
gestrekt is, met meestal duidelijk gegroefd, langer (zoo lang als- of langer dan breed)

halssehild, dat over de niiddellijn eene dicht krijtwit bescluibde langsstreep vertoont, welke
zich gewoonlijk nog een eind op den kop voortzet. Lengte 5.]—9 mm. Gemeen op Saro-
thamnus vulgaris en soms schadelijk aan jonge lupinen. De var. grc.^.tiir!iis 3) bij

Wageningen en in Liiuburg bij Roermond en Iverkraile; ook in groot aantal bij Maeseyck
in België,

(snturalis Herbst, sutura-alba Ol., ini'ossor Ilerbst, fuscus iMrsb., palliatus 01.) i. griseus F.

1) Dat (If larvi'll, om Ii- vi'riui|i])i'ii, ren s)iiiisi-l viT\.iariii;;'('ii /,iiuals luj Hvpin-a, wal i) a. iluui' /!''/f'7//'(/( //er wurijt u|i^i't;i'Vi'ii,

liiTlisl unyrlwijlcld u]i t'i'iM' uiijuisllieiil.

2) .ipf'-ll'iit, nui'iiit deit? ije iiiriiitcirane uf di- liturali- vuriii.

3) Hi't arliniit dat deze iiiedilcrrnnf vorm tot in ons land /ijii noordeliiksli' \voi)ii|>laals lieell. Iii liur verri' iip^Mvoii uit Oldni-
liiirj;. Haiiiliurt; en Klli.-i-r.-ld juist /ijii wfel ik iii.-t. Wt'xtlinif' zej^l in "lii.- Kal.-r Wi'sUali'iis'i : «ScliHii liv-.. Iiu|.[jt.' und }:ri»sst>

Individui'ii sitid nii-lirrairli tiir
t;
rcnsu r i u s l*'alu'. ansj^cspruflien, diiili koinint difsc Arl uur in Si'iilriiru|ia vur". Kxeiii-

idari'u uit iins (-plii.^d iijn vnlkoni.'ii gcitjk aan di' vri lii^ ik biv.it uit Iliili.\ Siiilii=, /ui-i-l'ranknjk . P.irllii,':il i'ii Maiüccü.

Vouial vall in 'l uüK lu't lan^iiTc linls.srhild iiii-t di' knjlwine niiddpllijn. Vnlirrns Allayil zund.'ii ili- 'tiii^cn liij firi-ssurins

inctT nil|iiiilt'n dan In] [;risrii>: iii i, ^aat dil vnUiri-kt niet op, daar uuk undi-r di' ly|)isili|. j^risi-us de ungen iin ffiis

iiiftT , itaii i'fiis niindi-r uit|>uilfii.

38
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Schildje met naar aclitcren gestreken, liggende beliaring. Sprietgrocven sterk gebogen naar de
basis van den snuit 2

2 Het gedeelte van liet niesosterniim nissclicn de niiddelcoxae opgericlit en naar voren bidtig

tiitsteUcndc. Lichaam kort, gedrongen, diepzwart, bij oniiitgekleiirde exemplaren kastanje-

bruin, tamelijk dof; niet bescluibd, maar lijn witgraiiw behaard, welke beharing tot drie

kleine witte vlekjes verdiclu is, daarvan een aan het schildje, de andere twee aan weers-
zijden van de basis aan de schouders. Kop en halsschild grover en lijner, gedeeltelijk rimpelig
bestippeld; voorhoofd en snuit diep gegroefd. Oogcn ovaal, lutpuilend. Halsschild ongeveer
zoo lang als breed, naar voren vrij sterk versmald en iets ingesnoerd, aan de zijden zeer
weinig verbreed, met flauwe langskiel over het midden; bij versche exemplaren aan voor-
en achterrand met een wit haarvlekje. Dekschilden veel hreeder dan het halsschild, met
afgeronde, uitpuilende schouderbnil. Lengte 3^

—

c, mm. In vochtige bosschen , op Saro-
thamnus en Genista. Verbreid in Gelderland en Limburg, doch niet algemeen. Op vele

plaatsen in België 2. gemellatus C.ylh.

Het gedeelte van liet inesostcriium tusschen de niiddelcoxae van achteren naar voren ge-

leidelijk afhellend. De soorten zijn door het schub- of baarkleed grijs- of bruinachtig, ook
wel eenigszins roestklenrig, in verschillende nuancen 3

3 Dekschilden, van terzijde gezien, met duidelijke, opgerichte, korte, naar achteren gebogen
borstelhaartjes, of opstaande beharing 4

Dekschilden, behalve de gewone bekleeding, zonder opgerichte beharing of deze is uiterst

kort en onduidelijk (zie bij 135 8

4 Halsschild met, vooral naar achteren, sterk afgeronde zijden, ongeveer zoo lang als breed,
eenigszins kogelrond, gewelfd, naar de basis afbellend, met opgerichten voorrand. Dek-
scliilden gewelfd, langer of korter eivormig, lang opgericht behaard. Oogen op de zijden

van den kop uitpuilend. Zwart, witgrauw of eenigszins licht roestklenrig, dikwerf liier en
daar iets jiarelmoerachtig , vlekkig beschubd. Scapus der sprieten, schenen en tarseu roodbruin;
de pooten veelal donkerder. Halsschild met groote, diepe, door glanzige, gladde tusschen-
ruiinten gescheiden stippels; aan weerszijden en over het midden met een dichter beschubden
laiigsband. Gevleugeld. Exemplaren, bij welke de achtervleugels niet ontwikkeld zijn, met
minder uitpuilende schouders, vormen de ab. i;lul>ulicid!h Gylli. Lengte 3J —6 mm. In de
heidestreken, vooral langs boschranden op Sarothamnus en Ulex; zeer gemeen.

(spartii Steph., plenriticus Stepli.) 4. regensteinensis Herbst.

Halsschild en de dekschilden, van terzijde gezien, nagenoeg in hetzelfde niveau gelegen . . 5

5 Oogen uitpuilend 6

Oogen niet buiten den ko|) uitpuilend, tamelijk vlak. Halsschild breeder dan lang, in het midden
vrij sterk verbreed-afgerond; met groote, ronde, verspreide stippels. Voorhoofd en snuit niet

verdiept, doch met eeiie lijne middengroef. Dekschilden met van voren grof bestippelde

langsstrepen en opgerichte borstelharen op alle-, zeldzamer (var. tibielUis Gylli.) slechts op
enkele tusschenruimten. Zwart; op de onderzijde dicht witgrauw of geelgrauw-, op de boven-
zijde vlekkig grauw en bruin, bij var. tibicUiis (ook op het halsschild) meer eenkleurig-

grauw beschubd. Op het halsschild aan weerszijden met een witgrauw beschubden langsband

en ccne smalle middcllijii. Dijen pekzwart, aan de heide uiteinden meer of minder roest-

kleurig, veelal met een licht beschubden ring. Schenen en tarsen roestklenrig. Gevleugelde
en ongevleugelde exemplaren. Lengte 3J— 5 min. Zeer gemeen op ïr i foli um-soorten ; de

larve leeft ook aan den wortel der gekweekte klaver. De var. tibiellus zeldzaam.
8. hispïdulus F.

6 Halsschild met zeer dicht opcciistaaiide, ovale, diepe stippels, als het ware een netwerk vormend.
liorstclliaartjes der dekschilden zeer kort, tamelijk naar achteren gericht. Voorhoofd en snuit

iets ingedrukt en met eene middengroef. Halsschild ongeveer zoo lang als breed of iets

breeder, met weinig afgeronde zijden. Zwart; versclilllend grijs, zilverwit, iets koperglanzig,

zelfs iets groenaclitig of bruinachtig bescluibd; gewoonlijk op het halsschild met 3 wit be-

schubde langsstrepen ; op de dekschilden hetzij nagenoeg eenklenrig grauw of met metalli.sch

glinsterende scliubjes bezaaid, of met llauw aangeduide liclitere langsstrepen, of wel in hoofd-

zaak bruin, met hier en daar afwisselend gedeeltelijk lichtere tusschenruimten en vooral de

naad en de 5e tussclienmimtc, benevens de onderzijde, dicht witachtig bescluibd (vooral bij

bet 53. Sprieten en schenen roestkleurig, soms de sprieten donker gekleurd. Dekschilden

met diep bestippelde langsstrepen. Het J is breeder dan het <?, met meer achter bet midden
verbreed halsschild; het g is smaller en meer cylindervormig. Lengte 3—4J mm. Verbreid

en op sommige plaatsen niet zeldzaam op Sarothamnus en Ulex.
(striatellns Gylli., brevicollis Sahlb., arabiguus Gylh., arcticollis Gylh.) 7. tibialis Herbst. \)

1) Hvilfl vermoedt dat de ware lirieelliis Itoii.sil . (lylli. synuTiieni is naii libiaiis Hertisl. Mij krjmi dit uok /.eei waarsi liijri-

lijk voor. daar ik destijds van wijlen den lieer IT. flieVii/ï een ex. van S. lineeiins Itonsd. uit /weden {k\. lqW. Dc)cait)

unlviny, dal vulkonien uvereenkonll niet de fraai wil ^eslree|ile wijljes van litii.llis Herlist.
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IlalsscliiUl met ronde .stippels, l'iorstellnaitjcs ilcr liekscliililcn dim bcznaid, gedeeltelijk wit . 7

7 Ikstippeling van liet lialsschiUt en der strepen op de dekscliilden groi". Scliidijes der dekscliildcn

lijn en smal. Oogcn sterk uitpuilend. Ilct voorste gedeelte der sprictgrueven van liovcn

zicluliaar. Voorbool'd en snuit ingedrukt en gegroefd. Ilalsscliild brecdcr dan lang, met drie

meer ot' minder duidelijke, uitaclitig bescluiiHle langsstrepcn. Licliaani zwart. Dekscliildcn

met oncllen, iets gewclidc tussclicnriiiraten; grauw en bruin vlekkig bcscluibd, met eenigc

langsriien van zwarte vlekjes over liet midden, ol' gelieel bruin met eenigc licbtcre vlekjes

(so'mszijn de bruine scluibjes ecnigszius kojicrglanzig); met witte borstclhaartjcs. Onderzij ;ic

en zijden der dekscliildcn dicht witacbtig bcscluibd. Sprieten en schenen rocstkleurig, de dijen

gewoonlijk grootcndecis zwart. Clypcus met grocnachtig, iriseerende scluibjes bedekt. I.engte

4—4.5 mm. 'l.angs hellingen op Lotus c or n i cu la t us. Mei— Oct. Uitsluitend bij Arulieni

en Roosteren (Limburg) gevangen (setosus Redt.) 5. Waterhousei Walton.

l^estippcling van het lialssclüld en der strepen op de dekscliildcn tamelijk lijn. Scluibjes der

dekscliildcn ccnigszins rondacbtig. Het voorste gedeelte der sprictgroeven van boven iiict

zichtbaar. Bovenzijde grauwwit- of geelachtig-grauw en bovendien hier en daar bruin bcscluibd.

llalsscliild met zwak aVgcronde zijden, over het midden met twee bruine laiigsbandcn, welke

zich meer of minder op den kop voortzetten, bovendien aan weerszijden met een bruinen

langsband. üekscliildcn gewoonlijk langs den naad donkerder bcscluibd, aan weerszijden in

het midden van de basis met ccuc korte, bruine langsstrecp en langs de zijden met_ enkele

donkerder tussclienruimten, bovendien met donkerbruine vlekjes, hier en daar in rijen bc-

spikkcld; bij ab. c. * <ilbcscci:s Stcpli. zijn de dekschilden witgrauw, ongevlckt. Pootcn rood-

geel , de dijen in liet midden gebruind. Onderzijde dicht geel- of witgrauw bcscluibd.

I5ij onnitgekleurde exem|ibren is de grondkleur, vooral der dekschilden, en zijn de pootcn

geheel roodgeelachtig. Lengte 3 —4^ mm. Verbreid en niet zeldzaam op verschillende Pa pi-

lionacecën, vooral op klaver; soms schadelijk aan crwtciiplantcn.

(maculariiis Marsh.; lineellus Redt., nee Boiisd.) (5. crinitus Ilcrbst.

8 Sternum en de plcurac van meso- en metathorax gelijk of nagenoeg gelijk bcscbubd. ... 9

Sternum verspreid behaard; de plenrae van meso- en metathorax daarentegen, als een scherp

begrensde langsband, dicht krijtwit, soms iets groenachtig-wit heschubd; deze zijband zet

zich naar voren voort in een dcrgelijken wit beschubden band langs de zijden van het hals-

schild, naar achteren in den meestal dicht wit bescluibdcn zijrand van het achterlijf, dat

overigens dun met haarschubjes bedekt is. Zwart, vrij dicht met bruinachtige, veelal koper-

glanzige liaarscluibjes bedekt, welke op "het halsschild meestal drie langslijnen vormen en op

de dclcschildcn met kleine witte schubvlekjes en bier en daar kale plekjes vermengd zijn;

vele exemplaren zijn slechts weinig bcschubd; omiitgekleiirde exemplaren vlekkig roestklenrig.

Veelal vertoonen zich 4 witte stippen in eenc dwarsrij op het halsschild en een wit vlekje

aan de basis der dekschilden; ook is het schildje wit. Sprieten, schenen en tarsen rocst-

kleurig of geelachtig, soms de pootcn geheel rocstkleurig. Snuit en voorhoofd diep uitgehold

en met eene middeiigroef, zoodat de binnenrand der oogeii iets hooger ligt dan het midden

van het voorhoofd; uiteinde van den snuit met 3 kielvormige langslijnen. Halsschild ongeveer

zoo lang als breed, aan de zijden in het midden eenigszins hoekig verbreed; uiterst dicht

hestippeld. Dekschildon i| maal zoo lang als breed, aan liet uiteinde stomp afgerond, met

krachtige, naar het uiteinde veel zwakker wordende stinpcirijen ; met duidelijke schouderbuil.

Lengte ai—4 mm. Zeer gemeen in grasvelden, op klaver, INIedicago sativa enz.

(subauratus Steph, argutulus Gylh., maculipeiinis Waltl, medicaginis Redt.) 15. sulcifrons Tlninb.

9 Halsschild met matige of iijnc, soms onder het schubkleed verborgen bestippeling 10

Halsschild, behalve de grondbestippcling, met zeer grove, verspreide stippels; de zijden sterk

afgerond. Zwart, oiuiitgekleurde exemplaren geelbruin. Bovenzijde lijn ascligrauw en gewoonlijk

hier en daar bruinachtig, vlekkig behaard, de onderzijde en de zijranden der dekschilden

en meestal ook het schildje dicht ascligrauw bcscluibd, vele exemplaren zijn ccnigszins alge-

wreven. Pootcn donker. Voorhoofd en snuit diep gegroefd. Oogcn uitpuilend. Dekschilden met

rijen van diepe, groote stippels. Lengte 4—6 mm. Onder Lotus corniculatus en uligi-

nosus, op niet zeer zonnige plaatsen; de larve leeft aan den voet dezer planten. Verbreid

in de heidestreken, doch vrij zeldzaam; ook bij Katwijk gevangen.
(cribricollis Gylh.) 3. cambricus Steph.

10 Voorhoofd met eene diepe langslijn of langsgroef over het midden, welke zich op den snuit

voortzet 11

Voorhoofd in het midden met eene afzonderlijke stip of een kort streepje, hetwelk zich niet naar

voren in eene diepe langslijn verlengt; overigens voorhoofd en snuit ingedrukt; snuit van

voren met eene kielvorige langslijn. Oogcn groot, tamelijk gewelfd. Zwart; de kop zeer

dicht bruinachtig, ccnigszins koperglanzig bcscluibd, met twee lichte stippen op den vertex.

Halsschild ongeveer zoo lang als breed, of iets brecdcr dan lang, van voren iets ingesnocrd,



596 LXXVI. CURCULIONIDAE. — 25. SlTONA.

aan de zijden zeer weinig afgerond^ zeer diclit rimpelig bestippeld, soms op de scliijl' met
vier, in een vierliant geplaatste, indrukken; inet vier breede, door smalle, licht licsclnibde
langsstrepcn gesclieiden, bruin beschubdc langsbaiidcn, op elk een licht stipvormig vlekje;
en soms bovendien eeiie rij lichte stipvlekjcs aan den voortand. Dekscliilden ongeveer twee-
maal zoolang als breed, met eenigszins parallelc zijden; diclit met smalle, ecnigszins haar-
vorniige, bruine scluibjes bezet; veelal is het schubkleed langs de zijden, 0|) de 5e tusschen-
ruimte en soms liier en daar op enkele andere tusschenruimten der lijne stippellijnen lichter
ot' zelfs grauw. Onderzijde vrij dicht, ecnigszins metalliscli glanzig, witgrauw-, aan de zijden van
het halsscliild, de pleiirae van nieso- en rnetasternum en de zijden der eerste sternitcn iets dicliter

besclnibd. Sprieten roestkleurig, knots donker. Dijen zwartbruin, aan liet uiteinde met cene
roodachtige vlek; schenen en tarsen roodachtig; de pooten metallisch glanzig behaard. Lengte
5-6 mm. Op verschillende Pa pi 1 io n a ce e e u , vooral op Trifolium pratense. Ver-
breid en o.a. niet zeldzaam in Zuid-Limbnrg. Ook in België en Westtaleu.

(insulsus Gylh., piinctiger Tlionis.) 12. puncticallis Steph.

11 Voorhoofd met eenigc opgerichte wiinperhaartjes aan den bovenrand der oogcn (bij cy I i n dr i-

collis zijn deze wimperhaartjes soms zeer onduidelijk) 12

Voorhoofd zonder eenig spoor van deze wimperhaartjes 14

12 Bestippeling van kop en halsschild, door het schubkleed heen, zichtbaar. Scluibjes der dek-
scliilden vrij kort. De zijden van liet voorhoofd door de oogen een weinig hoekig uitgebogen.
Dekscliilden met uiterst korte, zeer onduidelijke borstelhaartjes 13

Bestippeling van kop en balsscliild onder het schubkleed verborgen. Schubjes der dekschilden
langwerpig, een weinig haarvormig. De zijden van het voorhoofd door de oogen niet uitge-
bogen. Uiteinde van den snuit aan de zijden en over het midden met eene scherpe iangskiel.
Zwart, de bovenzijde dicht, meestal roestkleurig, doch ook wel bruinachtig of eenigszins
grauw beschubd; de onderzijde en meestal ook de uiterste zijrand der dekschilden dicht
witgrauw beschubd, het achterlijf hoofdzakelijk grauw behaard. Halsschild ongeveer zoo lang
als breed, In het midden iets hoekig verbreed; tnet twee, door eene smalle, lichte niiddcllijn

gescheiden, breede, roestkleurig of bruinachtig bescluibde langshandcn ; bovendien aan de zijden
met een bruinachtigen of roestkleurigen langsband, van de middelsten door een hreedcren, lichten,

iets gebogen langsband gescheiden; op de 4 donkere langsbanden, evenals aan weerszijden
op den schedel, een wit stipvlekje. Dekscliilden niet geheel tweemaal zoo lang als breed, aan
het uiteinde stomp afgerond, inet zeer lijne stippcirijen ; hetzij eenkleurig, of wel de afwisse-
lende tusschenruimten met lichtere en veelal hier en daar nog met donkerder vlekjes voorzien.
Voorhoofd en snuit ellen of iets gewelfd, met cene fijne, doorloopende, verdiepte middellijn.
Oogen groot, matig gewelfd. Sprieten roestkleurig, de knots meestal donkerder. Dijen zwart,
naar het uiteinde dichter wit behaard; schenen en tarseii roestkleurig. Kleine, meestal grijze

exemplaren met langer, in het midden zeer weinig verbreed, halsschild, zonder lichte stip-

vlekken op kop en halsschild en met iets krachtiger stippelrijen vormen de var. longicullls
Fahrs. Lengte 4è— 5^ mm. Overal zeer gemeen, in velden en open plekken in bosschen,op
verschillende Pap il i óiia ceec n, vooral op Lotus uligin osus; ook op klaver. De var. luiii:;i-

cull'is zeldzaam; Arnhem, den Haag, in lielgic o.a hij Ostende.
(octopunctatus Gylh., caninus F.) 11. flavescens Marsh.

13 Voorhoofd en snuit die|) ingedrukt en met eene krachtige middengroef; voorhoofd met de
oogen iets smaller dan de schedel. Halsschild naar voren meer dan naar achteren versmald,
vrij grof bestippeld; evenals de kop bruin of grauwbruin, aan weerszijden met een witach-
tigen langsband, welke zich op de dekschilden als schoudervlek voortzet. Schildje wit.
Dekschilden, vooral naar het uiteinde met uiterst korte, weinig duidelijke borstelhaartjes

;

bruin, hier en daar met witgrauwe of witachtigc vlekjes bestrooid, welke zich langs de
zijden tot een meer of minder uitgebreiden langsband 0|)hoopen, terwijl de schijf meer
gelijkmatig bruin blijft. Onderzijde en meer of minder de zijrand der dekschilden dicht
witgrauw behaard. Sprieten , schenen en tarsen , of wel de gcheele pooten roestkleurig. Deze
soort is zeer veranderlijk in grootte, vorm en kleur, alsmede in den meer of minder diep
ingedrukten snuit en de meer of minder vlakke oogen Bij var. (//jfn/(/«« Gylh. zijn de korte
borstelhaartjes op de dekscliilden iets duidelijker over de gehcele oppervlakte en is de
witte kleur van het schubkleed meer uitgebreid, waardoor de zijden der dekschilden zeer
breed witachtig zijn, terwijl de bruine schijf zeer smal is. Ook komen exemplaren voor, bij

welke de dekschilden geheel grauw beschubd zijn, daartusschen met bruine vlekjes ingestrooid.
ünuitgekleurde exeuiplaren zijn roodhruinaclit'ig of roestkleurig, veel minder wit gevlekt.
Lengte 4— 5J mm. Verbreid, op verschillende P ap i 1 i 011 a ce ei) n , vooral op Medicago
sativa; op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(promptus Gylh., bicolor Fahrs., biseriatus All., maculatus Motsch.) 9. humeralis Steph.

Voorhoofd en snuit weinig of niet ingednda, met fijne middengroef. Deze soort is aau den
smallen kop en aan den smallen, van den kop duidelijker afgescheiden, naar het uiteinde
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nagenoeg niet vcismnUlcn snuit te herkennen. Zij licel't ccnigszins den habitus van 1 in ca t lis,

docli ontlcrscheiiit zich tloor de minder uitimilende oogen (wclUc echter nnnmer zoo vlak

zijn als l.ij hu me ra lis), het op de zijden minder verhreede, even lange als hreede, eenigs-

zins cylindervorniige halsschild. Dekscliilden naar het uiteinde met zeer korte horstelhaartjcs

bezet.' Zwart; o|) de bovenzijde gelijkmatig dicht grauw beschubd, veelal inet brumc schubjcs

gemengd; de onderzijde witgrauw beschubd. Hal-schild lijn en dicht bestippeld, met drie

ilauwc, lichte langslijucn; aan de schouders der dekscliilden iets wit gevlekt. Sprieten, dijbasis,

schenen en tarscn röestkleurig. Onuitgekleiirde exemplaren zijn roestUleurig, met geelachtige

piloten. Lengte 4.^—45 mm. Op dorre plaatsen, op Me li lotus offici nal is. Arnhem en

Maastricht; April- juli. In België bij Brussel . . (ineliloti Walton) LO. cylindricolli» Fabrs.

14 Voorhoofd, met de oogen, zoo breed als de schedel. Deze soort, welke eenigszins aan kleine

excmi'laren van flavescens en grootc exemplaren van sii lei trons herinnert, varieert,

vob'eiis .1pfcll'i\-k, zeer in de welving der oogen, in de breedte van het halsschild, alsmede

in tiet scluibkiccd. Bij het type puilen de oogen iets meer uit en is liet halsschild zoo

lan.' als breed; /wart; de kop, drie langsbaiiden oi) het halsschild en ceiiigc Inngsbanden

oF ran.'slijnen op de dekschilden dicht bleek groenachtig-grijs of witgrauw beschubd, opeen

donker bescliubden grond; bij ab. c. degaiis Gylh. de lichte langsbaiiden op halsschild en

dekschilden metallisch groen of koperkleurig, veelal is de grondkleur van het geheele scliub-

kleed roodkoperkleurig en steken de langsbanden van halsschild en dekschilden weinig daarbij

af, veelal de naad en de zijden der dekschilden wit bescluibd; meest kleinere exemplaren

met iets vlakkere oogen werden als suturalis Stcph. beschreven; bij var. oiwmdis?.hM\i

("iiltiita/us Clievr.) is bet geheele schubkleed grauw of grauwbruin, met eenige vlekjes aan

de zijden of hier en dair op de schijf der dekschilden, zonder duidelijken langsband over

bet midden van het lialsschild en over den naad. Sprieten meer of minder roestkleurig, de

funiculiis meestal bruinachtig. Dijen bijna geheel zwart; schenen roestkleurig, aan de uuemden

gewoonlijk een weinig gebruind, tarsen iets donkerder. Dekschilden nu eens wat korter,

dan eens wat langer, doch altijd minder gestrekt dan bij lineatus en met meer afgeronde

zijden; aan het uiteinde stomp afgerond. Lengte 3-1-4* mm. In bouw- en weiland, langs

oevers, op dijken, aan wegen; vooral op Ono 11 is re pe n s en spi n osa, ook op Lathyrus

p ra ten sis. Overal gemeen 1) (suturalis Steph.) 13. lateralis Gylh.

Voorhoofd, met de oogen. iets breeder dan de schedel. Dekschilden meer gestrekt, met eenigs-

zins parallele zijden en gelijdelijk afgerond uiteinde; met uiterst fijne, nagenoeg neerliggende

borstelhaartjes. "Bovendien is deze soort te herkennen aan het halsscliild dat niet in bet

midden, maar in het achterste derde gedeelte, meestal sterk, verbreed is. Zxyart, onuitge-

klenrde exemplaren bruin; de bovenzijde lichter of donkerder bruin of eenigszms koper-

"lanzig-, de onderzijde dicht witgrauw beschubd; halsschild met drie lichter beschubde_,

?echte langsstrepen;" dekschilden met afwisselend lichter beschubde tnsschenrmmten ,
bij

ab.c. ireiikulatiis Ffdirs. eenkleurig grauw. Bij sommige exemplaren is het voorste gedeelte

van dè-n kop meer of minder- of alleen liet uiteinde van den snuit inetallisch-groen bescluibd

Qvh-idifroii.i Motsch ). Sprieten ("bclialve veelal de knots of ook de funicuUis) en pooten

roestkleurig, de dijen grootendcels donker. Lengte 3^—5 mm. Zeer gemeen, op verschillende

Papilionaceeën, aN Lotus, Trifolium enz.; ook op gekweekte erwtenplanteii.

(cupreo-squamosus Goeze, intersectus Fourcr. , neophytis Ilerbst) 14. linentus L.

XIII. Tribus Gronopini.

26. Gronops Schönli.

Sprieten kort en vrij dik; de scapiis den voorrand der oo;^en bijna bereikend

;

funicubis i-ledig, het \e lid groot, kegelvormig , de volgende leedjes kort. Snuit dik,

doch vrij lang, iets gebogen ; bovenop vlak, met ecne oppervlakkige iniddengroef. Sprict-

groef tot aan de oogen smal en scherp begrensd, daarop plotseling naar onderen gericht.

Oogen vlak, tegen den kop aangedrukt, in vcrtikale richting verlengd. Halsschild vier-

hoekig , oneffen, met eenige uithollingen ; de voorrand aan de zijden, tegen de oogen,

sterk lobvormig verbreed; van onderen sterk uitgerand. Schildje duidelijk, iets verhe-oen.

Dekscliilden ongeveer i i maal zoo lang als breed , met de sterk uitpuilende, breede schouders

ongeveer tu'cemaal zoo breed als het halsschild; naar het uiteinde geleidelijk, doch zeer

ïüeinii'- versmald, aan het uiteinde ingedrukt. Presternum i'óór de co.vae met een weinig

\) Dal lateralis Gylli. (>ulurali.N SU'|jli.| rn üiiunidis Sliaqi Iwi-i- ^u.irhii (uiideii i.jii, kuiiil iiiij icn unwaarwlujnhjl.

vuur, ik ving meermalen beiden legehjk. Apfdbeck brengt je, m. i. zeer lereelu ,
tut eeue enkele sgurl.
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d'upcn indruk voor den snuit. Dijen ongc/and. VoorscJicncn met een uiterst k/eine, naar
binnen gerielite , haaI;vortnige eindspoor. Aehtercoxae ver uiteenstaandc. Tarsen dun, op

de onderzijde niet viltig: het -^e lid niet broeder dan de eerste tivee Icedjcs. Klauwen
geji'oon , vrij. Lichaam met hard tcgument , beschubd , door ribben en andere 7'erlieven-

heden onejfen. Gevleugeld.

Van. de 4 Europccsche soorten komt i in Nederland voor.

Lichaam langwerpig, zwart; niet brcudc, gudccltclijl; dalqiansgewijzc over elkaar liggende scluibjcs

bcdela, welke gedeeltelijk witaclitig, gedeeltelijk bruin zijn en op de dekscliilden twee gruote.

genieenscliappelijke, tegengesteld gebogen, lichte dwarsbanden vormen, die soms samen-
hangen. Soms zijn de dekscliilden grootendeels witachtig, zoodat alleen een duidelijke, ge-

bogen, donkere dwarsband overblijTt (ab. c. tiigrtim Rossi); exemplaren met roestkleurigc,

weinig gevlekte dekschilden vormen ab. c. nibricaHis Ahr.; bij ab. c. seminiger Allard de

dekscliilden, behalve twee smalle, wit behaarde, roestkleurigc dwarsbanden, zwart. Bij vele

exemplaren zijn de schubjcs afgewrcveii. Sprietgroeven, van boven gezien, onzichtbaar,

Halsschild met twee dwarsrijcn van langwerpige indrukken. Dekschilden met stippelrijen en

afwisselend kielvorniige, niet lijne borstelliaartjes bezette tnssclienruimten , van welke de 3e

van achteren bultig eindigt; liet ingedrukte uiteinde soms goudglanzig bcschidid. Het uit-

stekende middengedeelte van liet mesusternum in een opgerichten tand eindigend. Achterlijf

bij het (? aan de basis ingedrukt. Lengte 3—4 mm. Op droge, zandige plaatsen, o.a. in

al'zanderijen en duinen; onder stcenen en aan plaiuwortels; Mei—Nov. Over liet algemeen
zeldzaam, in aantal bij Heerenveen en Steenwijk. Ook in België en in de Rijnprov.

(amputatus Oliv., costatus Gylli.) 1. lunatus F.

XIV. Tribus H Y i> E u I N I.

27. Hj'pera Germar.

Sprieten dun , de scapus tot aan den voorrand of tot aan het midden der oogen

reikend i funiculus 'j-ledig, de eerste tiuee leedjes meer of minder gestrekt, de volgende

eenigszins knopvormig. Snuit cylinderrond ; zelden dik, gewoonlijk meer of minder
dun , iets uitgebogen , nimmer over de geheele lengte gegroefd; in beide seksen hetzij

weinig verschillend of bij het 3 iets dunner en langer , bij het S iets korter en dikker

en het gedeelte viór de inplanting der sprieten bij het ? duidelijk langer dan bij het

3 ; of 7vel is de snuit in beide seksen in 7 oog vallend verschillend , bij het $ duidelijk

korter en dikker , bij het ï dunner en langer , de sprieten bij het j verder van het

uiteinde van den snuit verwijderd dan bij het S. Sprietgroeven recht tegen den onder-

rand der pogen gericht, nimmer op de onderzijde samcnstootcnd. Oogen langer of korter

O'eaal , met de lengte-as naar onderen gericht ; zeer vlak, soms iets geicelfd. Halsschild zoo

breed als lang of breeder , aan de zijden meer of minder afgerond en verbreed ; of wel
eenigszins cylindervormig , naar voren smaller; de voorrand achter de oogen niet ofslechts
zwak lobvormig verbreed. Schildje klein, veelal onduidelijk. Dekschilden eenigszins langer

of korter eivormig, dikwerf zeer breed en buikig; ook wel bij het $ langwcrpig-eirond,

bij het ? veel breedcr ; of wel bij het 3 iets breedcr dan bij het % en naar het uiteinde iets

buikig; aan het uiteinde te zamen afgerond of elk afzonderlijk toegespitst ; de schouders

afgerond of uitstekende. Prosternum vóór de volkomen aaneen stootende voorcoxae kort,

de voorrand gewoonlijk iets uitgesneden. Dijen ongetand. Achterschcnen cylindervormig,

zonder haakvormigen nagel aan den binnen-tophoek ; het korfje geheel aan den top

,

vrij wel om de inplanting der tars ontivikkeld. Derde tarslid diep tweelobbig of hart-

vormig uifgcrand , daardoor het gedeelte achter de basis van het klauwlid zeer kort.

Klatnvcn gewoon
,
groot , ver uiteenstaandc. Gevleugeld of ongevleugcld.

De soorten leven, met hare larven, op verschillende planten, o. a. op Umbelli-

fer en , P ap i l i o u a c c e c n en G e r an iace cc n. — De larven bewegen zich op deplanten,

op de ivijzc van de rupsen {door uitstrekken en inkrimpen van het lichaam), met behulp

van tweelobbige , ivratachtige verhevenheden op de buikzijde ; zij scheiden, althans in de

jeugd , eene kleverige vloeistof af , waarmede liet geheele lichaam bedekt is. Volwassen

zijnde vervaardigen zij, gewoonlijk aan de onderzijde der bladen , een cocon met dunnen .,

wijdmazigen wand , waarbinnen zij verpoppen.
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De larve en pop van H. iessellaia en de ontwikkelijtg van murina zijn door
Heeger ; de pop van oxalidis is door v. Frauenfeld; de ontwikkelingvanpunctata is

door A'i/ey en Linlner ; delarveenpopvanarundiniszijndoorRosenhauerenGadeaii
de Kerville ; de larve en pop van rum ie is door de Geer en Decaiix , de larve is twg
door Schmidl ; de larve en pop van adsper sa zijn door Perris en Cadeau, de larve is nog
door Boie; de larve en pop van arator zijn door Rösel en Tnchbald , de larve is twg door
Ka'call en de leï'ensgestliiedenis door Rupertsherger ; de larve i'ati pe des tr is door
Kaltenbach ; de larve en pop van in e l e s zijn door Laboulbcne ; de larve vanp l a n t ag i n i s

is door de Geer en de larve en pop van triliiieata zijn door Roscnhauer beschreven.

Van de ±100 Europcesche soorten komen 16 /// Nederland en ^ in het aangrenzend
gebied voor.

I Dckscliildcii met afgeronde, niet uitstekende schouders, van terzijde gezien van at'dc basis gelijl;-

niatig gebogen. Epinieruin van den mesotliorax als een zeer stoinplioeUigen driehoek, zijn buiten-

achterhoek met den bovenhoek van het episternum van den meiathorax nagenoeg te zaïnen in

de uitranding van den zijrand der dekschilden insliiitbaar. Ongevleugeld. Dekscbilden bij het

$ langwerpig-eirond, bij liet $ veel brceder en van achteren eenigszins buikig. Het eerste

lid van den fimiculns zoo lang als- of korter dan het 2c. (Siib-gen. Hypera i. sp., Donus
Je kei) 2

Dekschilden met uitstekende schouders, van terzijde gezien van voren iets necrgcdrid;t. Epimcrum
van den mesothorax als een eein'gszins rcclithoekigen driehoek; de bovenhoek van het epister-

num van den metathorax het epinierum van den mesothorax naar buiten overschrijdend
en alleen in de uitranding van den zijrand der dekschilden insluitbaar. Bijna altijd gevleugeld.
Dekschilden bij het $ iets breeder dan bij het J. (Sub-gen. Phytonomus Schönh.) . . 4

2 Dekschilden met gewone, schtibvormige haren bedekt 3

Dekschilden met diep gepleten schubjcs en bijna neerliggende borstelhaartjes bedekt; eivormig,
bij liet $ smaller dan bij liet J; langs den naad verkleefd, niet wijd uiteen bestippelde langs-

strepen. Zwart, dicht grauw en bruin beschubd; de afwisselende tusschenruimten op de dek-
schilden witgrauw beschubd, met duidelijke, donkere vlekken. Halsschild aan de zijden sterk

afgerond; dicht bestippeld; de iniddellijn en de zijden gewoonlijk iets lichter behaard en
bovendien met meer of minder duidelijke donkere stippen. Sprieten, behalve de knots, rood-
bruin , de eerste twee leedjcs van den funiculus ongeveer even lang. Lengte 5—6 mm. Op
Achilica millefolium. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnprov. bij Crefeïd en in Oldenburg
gevangen zijn i) (m^culata W. Redt.) (tessellata Herbst) 2)

3 Het 2e lid van den funicidus duidelijk langer dan het ie. Dekschilden bij het $ langwerpig-
eirond, tamelijk smal, bij het J eirond, veel breeder en achter het midden buikig verbreed

;

in beiden seksen naar het uiteinde plotseling versmald en eenigszins toegespitst. Halsschild
V(Wr het midden verbreed, zeer dicht en eenigszins dwarsrirapelig bestippeld. Zwart; dicht
met bruingrauw of bruin, meestal in bepaalde richting metaalglanzigc scluibhaartjes bedekt en
op de afwisselende tusschenruimten der, vooral van voren, vrij grof bestippelde, langsstrepen,
met meer of minder duidelijke, lichter beschubdc vlekjes. De dwarsrimpelige sculptuur in de
tusschenruimten der dekschilden valt, evenals die van het halsschild, tusschen het baarkleed
door, in 't oog. Lengte 8— 11 mm. Niet inlandsch. Deze soort komt in de Vogesen en naar
het schijnt ook in de Rijnprov. (^Aken, Crefeld en DüsseldorQ voor.

(ovalis Bob., $ monticola Bach, $ viennensis Boh.) (oxalidis Herbst 3))

Het 2e lid van den funiculus ongeveer zoo lang als het ie. Dekschilden kort-eivormig, langs

de zijden gelijkmatig afgerond en in het midden het breedst, bij het $ smaller dan bij het $.

Halsschild vóór het midden sterk afgerond-verbreed, met eene lïjne, van de basis tot aan het
midden reikende, verdiepte middellijn. Zwart, met haarvorinige grauwe en gedeeltelijk koper-
glanzig-bruine schubjes dicht bekleed. Sprieten roestrood, de knots donkere Lengte 7 -9 mm.
Niet inlandsch. Deze soort, welke volgens Redel in de hoogc gedeelten van het bassin de la

Seine voorkomt, zou ook bij Hamburg zijn waargenomen.
(fuscescens Bohein.) (intermcdia Bohem.)

4 Snuit, van boven gezien, minstens driemaal zoo lang als breed 5

1) Niet üiiwaarsobijiilijk werd deze soort verward met H. conlaminala Herbst. H. tessellata komt meer zuidelijk voor.

2) Ik vermoed dal de uit deu llijnslreek np^egeveu H. crinila Boh. (visnagae Oüv. i. I.) oujuist Redelermineerd is en lot
Iessellaia Hertisl ot" euntamiuata Herbsl bebourl. Vooral de beide eerstgenoemde suurlen jielijkeu. bij oiipervlakkige
bescllouwiiip, iels o]) elkaar.

3) Ik vermoed dal de uil hel aangrcnzcud gebied o|rgegcven H. paluuibaria Gcrm. eu oomala liob. lot oxalidis be-
booreD.
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Snuit kort en dik, ij-, lioogstens tweemaal (,?) zoo lang als breed, eeiiigszins bultig gewelfd ; ;kiii

het uiteinde, boven de voorkaken, niet twee kleine hoorntandjes, van welke liet rechter Inngcr

dan het linker is. Deze soort is veranderlijk in grootte en kleur; zwart, op de bovenzijde

bruinaehiig ol' granw besclinbd, met lichtere strefien en vlekken, llalsschild bij liet .^ uiigcveer

zoo lang als breed, bij het J korter, breeder en naar achteren meer versmald; dicht rim|ielig

besti|)peld; met drie meer ol' minder duidelijke, licht beschubdc, langsstrepcu. Dekscliildcu

breeder dan het halsschild; tamelijk kort en breed; met eenigszins jiarallele zijden en duidelijke

stippelrijen. Zwart, ook wel pekbruin, soms zells roestkleurig; bruin, bruingrijs ot'roestkleurig

beschubd, op de aTwisselende tusschcnruimten grootendccis roestkleurig- ol' ascbgraiiw be-

scluibd, met rijen Hiiweelzwarte ol' bruine liaarvlekjes; de naad en de Inutcnrand gewoonlijk

dichter, licht rocstkleurig-granw of witgrauw beschubd. Bij vele exemplaren zijn de lichtere en

donkerdere vlekjes op de dekschilden weinig duidelijk. Pooten cenigszins licht geringd. Bij

liet kleinere, smallere $ de voorschenen dmincr, aan den top sterk naar binnen gekromd; het

laatste stemlet met een tamelijk breedeu langsindrid<, welke bij het 5 hoogstens tot een

kort, smal groefje gereduceerd is; dekschilden dieper bestippeld, met smallere tusscbenruimten.

Lengte 6J— 8J mm. Verbreid en niei zeldzaam, op verschillende planten. Lichtgrauw be-

scbubde exemplaren komen ininder voor dan bruinen. De larve o.a. op klaver gevonden.
Qiicta Fonrc.) 1. punctata F.

5 Sclndijcs op de dekschilden van achteren algcrond ot' al'geknot 6

Scluibjes op de dekschilden van achteren gevorkt ot' als dubbele (d.i. aan de basis samenhan-
gende) haren 10

6 Schubjes op de dekschilden dakpansgewijze geschikt, breed-concaaf. Oiievene tusschenruimten

der dekschilden verheven. Bovenzijde bruin, grauw, zeldzamer zwartachtig beschubd; de

snuit, de middellijn en meer oF minder de zijden van het halsscliild, alsmede de naad, eene

vlek achter de sciiouders en gewoonlijk ook het midden van de zijden lichter froestkleurig

en witgrauw of alleen witgrauw) beschubd; bovendien de eerste cii derde tusscbenruimten

niet ecu fluweelaclitig-zwart haarvlekje aan de basis; ook zijn dergelijke zwarte haarvlekjes of

-banden meer of minder ingestrooid op het halsschild en op de dekschilden, vooral over den

licliteren naad. Bij sommige exemplaren zijn de donkere tinten op de dekschilden wat meer,

bij anderen wat minder uitgebreid, ook kunnen zelfs de dekschihlen nagenoeg eenkleurig

zijn, zoowel licht als donker. Pooten marmer-achtig gevlekt, de dijen witachtig geringd.

Overigens komt deze soort in habitus met punctata overeen, doch is doorgaans kleiner;

ook is het sexuecl verschil hetzelfde. Lengte 5I—7 mm, Op zonnige, zandige plaatsen, op

Ge ra n iaceec n; de larve op Er odium cicutarium en (leranium ni o 1 1 e. Niet

zeldzaam in de duinstrekcii (dauci Oliv.) 2. fasciculata Ilerbst.

Schubjes o|i de dekschilden naast elkaar liggend, meer of minder duidelijk over het midden
gegroefd. Onevene tusschenruimten der dekschilden niet verheven (Er i rrh in om orp li u s

Capiom.) 7

7 Dekschilden aan de schuin afgeknotte schouders iets smaller dan achter het midden en slechts

weinig breeder dan het halsschild, langwerpig; met dindelijke stippellijnen; nagenoeg een-

kleurig geelgrijs, soms iets groenachtig grijs, of eenigszins roestkleurig, poedcrachtig be-

scliubti; gewoonlijk langs de zijden iets bleeker, de naad en de 6e tusschenruimte soms met
cenige onduidelijke donkere vlekjes. Halsschild bij bet $ bijna zoo lang als breed, bij het

J veel korter; met weinig afgeronde zijden, naar voren versmald; zeer lijn en dicht be-

stippeld, met twee breedc bruine langsbauden. Bovenzijde met lijne, maar duidelijke, bijna

liggende borstelhaartjes. Sexuecl verschil als bij de aanverwante soorten. Lengte 61 — 75 mm.
Op, in slooten en moerassen groeiende, Um be 1 li ferc n. De larve op Siiitn latifolium
en Berula angustifolia waargenomen; den Haag, Arnhem, den Bosch en Oud-Vroen-
hoveii bij Maastricht; zeldzaam. Ook in België 3. arundinis Payk.

Dekschilden aan de schouders zoo breed als achter het midden en in ''t oog vallend breeder

dan het halsschild; langwerpig-ovaal, korter dan bij arundinis; zwart gevlekt of licht en

donker gestreept 8

8 Schedel lijn behaard y

Schedel duidelijk beschubd. Snuit van voren, vooral bij het $7 iets verbreed. Dekschilden in

den regel door groote, brccde scludijes, licht en donker gemarmerd; met eene gemeen-

schappelijke lichte, eenigszins V-vonnigc, vlek nabij bet midden; in de tusscbenruimten met

korte borstelliaarijes. De lichte tinten op de dekschilden zijn roestkleurig, okergeel, grijs,

of iets groeiiacbtig-grijs, de donkere bruin of bruingranw met zwarte vlekjes ingestrooid,

vooral langs den naad en hier en daar in de tussciienruimtcn ; veelal zijn de doidcere vlekjes

zeer onduidelijk en kan de lichte dwarsvlek geheel ontbreken; dergelijke exemplaren zouden

met adspersa kunnen verward worden, doch onderscheiden zich al dadelijk door den aan den

to(i breederen snuit en de lijnere bestippeling van het halsschild. Halsschild bij het $ iets bteedcr
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dan lang, bij liet $ veel korter, aan tie zijiicn slechts weinig afgerond, naar voren vcrsinaM;

zeer lijn en iliclit licsti|>|icl(l, soms niet ccnc llaiuve langskiel over licc niiilden ; met twee donkere,

dour eeiie (veelal ontlirekcndc) granwe lijn gescheiden, langsliandcn. I.engte 43 - C> mm. Op
vochtige plaatsen en langs oevers, vrij gemeen op l'o 1 ygo n ee en , o.a. up R unie x-soorien

(Il yd ro la pa tluim en c ris pus) en 1'olygoiinni avicularc. De larven maken hare

gele cocons aan de genoemde planten ol' zelfs aaii grassen , R a 11 uiic u lacceeii en G a 1 eo-

psis tetrahit (acciosac Panz.) 4. ruinicis L.

y Dekschilden bruiiiaclitig of grauw, niet eeiie rij zwarte vlekjes, hoofdzakelijk op de oneveue

tusscliciiruiiiitcii; die up de, meestal lichter gekleurde, derde tusschciiniimte staan iets verder

uiteen; veelal zijn de naad en de 4e tot "e tussehenrninucn , voor het grootste gcileelie,

zoo donker, dat de zwarte vlekjes nauwelijks daarvan te onderscheiden zijn; ook bevindt

zich in den regel eciie zwarte vlek aan de basis, welke de 2e tot 4c tussclicnruiniten inneemt.

Halsscliiltl met twee breedc, zwanachtige, gewoonlijk door eene lichte middellijn gescheiden,

langshaiulen. De donkere tinten op halsschild en dekschildcn zijn bij licht gekleurde exem-

plaren bruin. Lengte 4è — 6 mm. Op moerassige plaatsen en langs slooten , 0|) verschillende

Uinbelliferen. De larve werd o.a. gevonden op Helosciadium iiodiflorum. Ver-

breid en op sommige plaatsen niet zeldzaam (Pollux V.) 5. adspersa 1".

Dekschildcn afwisselend licht en donker gestreept, zonder zwarte vlekjes op de onevene tussclien-

ruiinteu; bij goed nitgekleurde exemplaren de ie, 3e, 5e, 7e en 9e tusschenruimten grijs of

gcelgrauw-, de overigen zwart- of |)ckbruin beschubd; veelal zijn de ie, 5e, 8e en loe

tusschenruimten meer roestklcnrig, of de zijden van af de 3c donkere streep geheel liclit

beschubd; gewoonlijk de 5e tusschenruimte op de voorhclft incer witacluig, op de aclitcr-

lielft meer geelachtig, of alle lichte gedeelten roestklcnrig, soms met geringen mctaalglans;

veelal zijn de donkere tussclienruimteu op de grens met lichtere schubjes ingestrooid, waar-

door alsdan de lichte en donkere strepen niet meer zoo scherp begrensd zijn. Halsschild

als bij adspersa gekleurd, de lichte strepen veelal iets rretaalglanzig. Het ,} is, evenals

bij adspersa, iets smaller dan het J, met korteren snuit en minder verbreed lialsschild.

Lengte 5—5| mm. Terzelfder plaatse als adspersa, doch veel zeldzamer.

(parallelogrammus Boheni., Julinii Sahlb., <? Kunzei Gylh.) 6. alteroans Ste|ih.

10 Voorsclienen, nabij bet midden van den binnenrand, met een tand((J) of hoekig uitstceksel(5).

Langsverpig-ovaal , dicht grijs of roestkleurig-okergecl beschubd; de schubjes zijn nit eene

breede basis lang gevorkt. Snuit witacluig behaard. Halsschild veel breeder dan lang, vooral

bij het J, aan de zijden afgerond; tegen de oogen lobvormig verbreed, dicht rimpelig-

bestippelti, met 3 wit- of witgeelachtige langsstrcpen en 4 breede, bruine langsbanden; de

middelste langsstreep soms met geringen mctaalglans. Dekschildcn met eenigszins parallele

zijden, vrij grove sti|)pelrijen en iets verhevene tusschenruimten; bij goed uitgekleurde

exemplaren de 3e tusschenruimte op een deel van de voorhelft-, de 4e en 6e op de acliterhelft,

tot over het midden, zwart gezoomd, ook de naad zigzagsgewijzc zwart gevlekt ; bovendien
zet zich de lichte middelliju van het halsschild een eind over den naad voort en zijn de

3e en 7e tusschenruimten van achteren, evenals langs den naad, met witte borstelhaartjcs

bezet. Sommige exemiilarcn zijn slecht uitgekleurd , b.v. grijs, inet de donkere vlekken slechts

door bruine of gele tinten aangeduid. Lengte 5—6 inm. Op droge plaatsen, op verschillende

Silcnceën. De larven en de gele cocons o.a. aan Silene inflata, Lychnis dioica,
Dianthus de hoi des en Agrostemnia Githago; soms schadelijk aan tuinanjers,

daar de larve van de onrijpe vruchten leeft. Verbreid en op sommige plaatsen gemeen.
(polygoni L) 7. arator L.

Voorschenen aan den binnenrand gewoon : i

11 Beharing der schenen niet borstelig en afstaande 12

licharing der schenen op den buitenrand borstelig en afstaande. Bovenzijde eenigszins vink,

overal met lange, opgerichte borstelharen bezet; de schubjes breed, aan het uiteinde gevorkt
(TigrincUus Capiom.). Halsschild zeer kort en breed, vooral bij het $; vóór het midden,
aan de zijden sterk afgerond; met 4 bruine langsbanden en drie smallere, grauwe, geelgraip.ve

of iets roestkleurige langsstrcpen, van welke de middelste meestal eenigszins metaalglanzig
is. Dekschildcn lang-ovaal, veel breeder dan het lialsschild, niet eenigszins parallele zijden

en lijiic stippelrijen: gratiw, geelgrauw ol iets roestklcnrig beschubd, de onevene tusscheurninuen
in den regel zwart gevlekt, de naadvlckjes gewoonlijk afwisselend als op een dambord; de

6e tusschcnruiinte gew<ionlijk donkerder dan de 2C en 4e, dichtgranw of geelgrauw behaard,

die meestal ook iets donkerder zijn dan de overigen. Pooten zwart; sprieten roestklcnrig,

de knots meer of minder gebruind. Sommige exemplaren zijn minder sclier|i getcekcnd,
doordat de donkere vlekken minder uitkomen; bij ab. c. * albicans Capiom. de dekschildcn

eenkleurig grauw of slechts met uiterst kleine bruinachtige vlekjes; bij Ah.c.'scfiigataüoh.
de donkere vlekken slechts naar het uiteinde aanwezig, de schenen en sprieten geheel roest-
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kleurig. Lciigie 4J—5 imii. Op droge, oiibcbouwtlc terreinen; iip wilil groeiende Diiucus
carota en vvclliclu ooi; op Pastinaca sativa. Zeer zeldzaam. Vlissingen en Katwijl;.

Oolv in WestCalen en in de Rijnprov. bij Crefeld.

f var. tigrina Boliem.) 10. pastinacae Rossi 1).

12 Oogen zeer vlak, eenigszins langwerpig, liet 4e lid van den fnniculus gelijk aan liet 3e . . 13

Oogen iets gewelfd, kort-ovaal. Het 4e lid van den funicuUis grooter dan de aangrenzende
Icedjes. Voorhool'd zoo breed als de snuit. Delise'hilden lang, elliptisch, met eenigszins parallele

zijden, smalle schouders en diepe stippellijnen. Langwerpig, zwart of donkerbruin; zeer dicht,

hetzij grauw, doch meestal rocstkleurig beschubd, de scluibjes smal en diep gespleten, als

dnbbelharen; langs den naad en op de afwisselende tussciienruimten veelal lichter gekleurd

en (soms alleen op de achterhelft) in rijen zwart gevlekt; bovendien met naar achteren

gerichte, korte borstelhaartjes. S(irietcn roodachtig, niet donkere knots. Halssclüld bij het

^ slechts iets korter dan breed, bij het S breeder; aan de zijden sterk afgerond, vrij sterk

bestippeld; met 3, meer of minder duidelijke, lichter beschubde langsstrepen. Het (? kleiner

en smaller dan het $, met dieper gegroefde stippellijnen op de dckscliilden , wier stippels

grooter zijn en verder uiteen staan. Lengte 51—6* min. Op schaduwrijke, moerassige plaatsen ;

op riet. Zeer zeldzaam, Kampen en Breda (onder aanspoelsel van de Mark, Dec). In België

bij VVatermael, in VVestfalen , ook bij Crefeld en Bremen; in Noord-Frankrijk bij Rijssel.

(mutabilis Genn.) y. elongata Payk,

13 Dekschilden zeer dicht beschubd en bovendien inet kleine, liggende, witte haartjes, welke, van
terzijde gezien, zelfs op het afliellende topgedeeltc, bijna niet zichtbaar zijn. Schubjes

tamelijk breed, slechts aan den top kort gevorkt 14

Dekschilden met een, eenigszins viltig, scliub- en baarkleed; de vrij korte, opgerichte, witte

of zwarte borstclhaartjes, van terzijde gezien, vooral op het afbellend topgedeelte, duidelijk

in 't oogvallend. Schubjes in den regel lang gevorkt, of als dnbbelharen 15

14 Halsscbild vrij sterk gewelfd, nagenoeg zoo lang als breed, bij het J iets korter en breeder;

op de zijden vrij sterk afgerond, dicht bestippeld. Sprieten roodachtig, de knots bruin,

bet 2e lid van den lunicnlus 1 korter dan het ie. Dekschilden bij het g smaller dan bij

het J, langwerpig-ovaal; bij het S kort en breed ovaal, met meer uitstekende schouders;

met duidelijke stippelrijen. De kleur is zeer veranderlijk, hetzij eenkleurig dicht witgrauw
of gcclbruinachtig-granw, met twee donkere, breede langsbanden op het midden van het

halsscbild, of bovendien op bet achtergedeelte van den naad en langs den zijrand der dek-

schilden iets bleeker beschubd; of we! zijn de langsbanden van het halsscbild zwartachtig,

alsook met eene meer of minder duidelijke zwarte naadvlek aan de basis der dekschilden,

soms bovendien nog met een scbeeven , uit diclit opeenstaande zwarte vlekjes bestaanden, band
aan de zijden, in welke laatste beide gevallen het uiteinde van den naad en de buitenrand

meer in 't oog vallend gekleurd zijn. Ook kotnen witgrauwc, roodbrninachtigc of roest-

kleurig-gramve exemplaren voor, met donkere langsbanden op het lialsschild en in rijen

zwart gevlekte (veelal alleen de afwisselende) tussciienruimten der dekschilden (ab. c. miles

Payk), zeldzamer zijn dezen dicht witachtig bestippeld. Onderzijde dicht, veelal iets zilver-

glanzig, witachtig en gewoonlijk met vele kleine zwarte vlekjes ingcstrooid; pooten veelal

metallisch-glanzig grauw behaard, schenen soms roodbruinachtig beschubd. Laatste sterniet

bij het (f eenigszins ingedrukt. Lengte 5— öj mm. Niet zeldzaam in vochtige grasvelden en

op weilanden. De larve o.a. op Lotus uliginosus en Lathyrus praten sis.

(suspiciosa Herbst) 8. pedestrU Payk.

Halsscbild weinig gewelfd, ongeveer ij maal zoo breed als lang; op de zijden matig afgerond,

naar de basis duidelijk versmald, lijn, rimpelig bestippeld. Sprieten bijna zwart, het 2c lid

van den fnniculus de helft korter dan het ie. Dekschilden ij maal zoo breed als het halsscbild;

met duidelijk uitstekende, doch afgeronde schouders; op de voorlieift met tamelijk parallele

zijden; met iijne stippelrijen. Dicht grauw , geelachtig, mestkleurig of bruin , gewoonlijk iets of

wat metallisch glanzig, beschubd en met korte, liggende, dikke borstelhaurtjes, in rijen, op
de tussciienruimten; halsscbild met twee breede, bruine langsbanden, de voorrand iets of wat
rocstkleurig; op de dekschilden de naad en de afwisselende tussciienruimten gewoonlijk met
kleine, rondaclitige , zwarte vlekjes, waartusschen lichtere grauwe plekken; de naad aan het

uiteinde eenigszins zilverglanzig-wit beschubd. Pooten altijd geheel zwart, grijs behaard.

Het ^ is smaller, met korteren snuit; slankere, meer verlengde voorpootcn en tamelijk

brceden langsindruk op het laatste sterniet. Lengte 4^ —5 mm. Vooral in bosschen in het

voorjaar 2). Niet inlandsch. In België en in VVestfalen (viciae Gylh.)

1) Bij het in Zuid-Euru|ja voorkuiuciiilc lj|tp iijri de puoleii roestklcuriy, bleekjii-el behaiird. de dijen zelden iets gebruind; bij

ah. c. (Hivieri Caijioin. worden de duukeie vlekken o|) de deksehilden kleiner ut zijn meer uitpewiselil en slaan verder uileen,

üuk zijn liiei' de dijen zwart en de snuit, behalve hel uiteinde, reeslrued.

-) Vullens liylIcnlKil nji Viiia sylv.iliea. welke plaril, vuur zuuver illij bekend, iiiel in Nederland is aangelrulVeu.
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liet eerste lid van ilen ruiüciiUis slechts weinig langer dan liet 2C. Halsscliild kort en l.recd,

.inseveer 1= maal zoo breed als lang; aan de zijden, vó.'ir liet muiden, sterk ycrlirced-

algerond en naar voren zeer steil afvallend versmald; voor de acliterliocken iets iiitgebogcn

versmald; didit en tamelijk lijn l.estippeld. Snuit ongeveer zoo lang als liet lialssclud,

nai-enoeg cvlindervormig, vrij dun, een weinig gebogen; met scherpe langskiel eniangsden

bovenrand 'der sprietgroeven oiidnidelijk gestreept. Dekschildcn ovaal, 1 breeder dan het

halsscliild; met iiitstcUendc, doch afgeronde schouders, vrij sterke stippellijnen en ilnulelijk

uewellde tussclienrnimten. Lichaam dicht met lichter ofdonkerder granwc ol brimigele scliiibjcs

en korte, ncerliaaende-, in de tussclienrnimten der dekscliilden met eene rij duidelijke, naar

rocst-
cn korte, neerliggende-, m de tusscnenriiimieii oer uei.sLimueu m^L ^^..^ ...1 -...i--,

achteren gerichte'" witte borstelliaren bezet; de beharing van het halsscliild grauw en 1

kleurig, met mciallischcn weerschijn, zonder in 't oog vallende lichtere teekening; de ge-

woonlijk lichter bcscluibde, afwisselende tussclienruiniten, benevens langs den naad der dek-

schildJn zwart gevlekt. Onderzijde bruin en grijs beschubd. Sprieten roodbruin , de knots

..ebruind. Pooten zwart, donker grauw behaard, de schenen soms iets lichter. Het <? kleiner

en smaller dan het S. Lengte sè-ö mm. Niet inlandsch. In Westfalen en Oldenbnrg.

(con tam 111 a ta llerbstj

Het eerste lid van den l'uniculus ongeveer 1 of de helft langer dan liet 2C 16

16 Halsscliild over het midden zonder eenig spoor van gevorkte scliubjes of dubbele (aan de basis

samenhangende) haren; veelal met twee breede, bruine langsbanden, waarop het schub- ot

baarkleed lijner en minder dicht is
'''

Halsschild ook over het midden met gevorkte schubjes of dubbelliaren bijgemengd .... 18

17 Halsscliild ongeveer tweemaal zoo breed als lang en aan de zijden sterk afgerond (als 't ware

in de breedte ovaal), dicht en eenigszins rimpelig bcstippeld. Snuit vnj lang en dun

,

ongeveer zoo lang als kop en halsschild te zamen of iets langer; met eene duidelijke langs-

oroef tegen den bovenrand der sprietgroef. Het eerste lid van den tuniculiis |, ook wel de

helft langer dan liet 2e i)- Dekscliilden kort-ovaal, achter de schouders weinig verbreed,

met eenigszins parallele zijden en krachtige stippehijen. Zwart of donkerbruin, oiiuugekleurde

exemplaren meer roodbruin, zelfs geelachtig (/««//iVrt Dej., i/r««/Kf« Mrsh.), gnjs, geelgrauw

of iets roestkleurig-gcel beschubd; halsschild meestal met eene smalle, uu breedere en dichter

opeenstaande, iets metallisch-glanzige schubjes gevormde middellijn en aan weerszijden met

een dergelijken, breedereii langsband; veelal zijn deze drie lichtere banden alleen op de

acliterhelft aangeduid of ontbreken bijna geheel. Dekscliilden in verschillende nuancen be-

schubd hetzij eenkleurig, hetzij de afwisselende tussclienruiniten lichter, ol wel langs den

naad benevens de 5c en 7e tusschenruimten donker gevlekt ; bovendien alle tusscbenruimten

met een of twee rijen vrij lange borstelliaartjes. Onderzijde glanzig grauw beschubd. Pooten

zu'artachti»; de knieën, het uiteinde der schenen, benevens de tarsen roestkleurig, ofwel

de pooten geheel roodachtig. Sprieten geheel roestkleurig. Bij onuitgekleurde exemplaren

zijn alle tinten lichter of donkerder roestrood. Lengte 4—43 mm. Op T ri tol lu m pratense

eii Medicago sativa. Zeldzaam; Arnhem, Zierikzee, Ossendrecht en m Limburg (Echt,

Nuth, Meerssen); in België bij Watermael, Ridderborn en Neerhaeren.

(? trifolii Herbst) 13. meles 1'.

Halsschild weinig breeder dan lang, aan de zijden matig afgerond, dicbt en eenigszins rimpelig

bestippeld. Snuit bijna zoo lang als het halsschild, dun; met meer ot minner duidelijke,

verdieine langsstrcep tegen den bovenrand der sprietgroef. Het eerste lid van den funiculus

meestal de helft-, soms ook wel \ langer dan het 2e. Dekscliilden ovaal, achter de duidelijke,

afgeronde schouders weinig of niet verbreed, met eenigszins parallele zijden en vrij krachtige

stippelrijen. Pekzwart, bruin of roodbruin, onuitgekleurd roestrood. Halsschild met weinig

dichte, grijze of roestkleurige haarschubjes en met drie, dichter, eenigszins metallisch-glanzige,

wit- of geelbruiuachtig beschubde langslijnen; de zijden zonder ofmet weinig duidelijke opgerichte

borstelhaartjcs. Dekscliilden met tot aan de basis gesiileten, witachtige, grauwe ot bruingele haar-

schubjes en' vrij lange, neerliggende in eene rij geplaatste borstelliaren op de tusschenruimten ; op

de 4e tot 6e tusschenruimten, achter het midden , met eene onb eschubde vlek der grondkleur,

welke zich op de 6e tusschenruimte veelal naar den schouder voortzet; niet zelden ook de

naad en de ",e tusschenruimte aan de basis bruin; de achterhelft langs den naad met eenige

kleine, bruine vlekjes. Onuitgekleurde exemplaren laten dikwerf weinig van de tcekenmg

zien. Onderzijde grauw behaard. Sprieten roestkleurig, de knots gewoonlijk gebruind. Pooten

roestkleurig, kort grijs bebaard. Overigens in grootte en habitus het naast met n igri r os t ris

overeenkomende. Lengte 3 - 3.J mm. Verbreid en niet zeldzaam, in grasvelden en open |ilaatsen

in bosschcn; op verschiflendê Pa pi 1 io n acec ë n, o.a. op Lotus-soorten. De larve op

Anthyllis v uln era r ia aangetrollen. (repanda Oliv., plagiata Redt.) 16. trilineata Marsh. 2)

1) Eene l-angschikkius v-lpens .Ie leiij!!.- vnn hel -Je lid van den n.i.ieuUls, deer vele auleur. -eheiipd
.
Baal niel „,,

,
daar bU

eeae zeilde suorl hol -2e lid dan eens sleelil» een derde, dan eens iells de lielll van hel Ie bednianl.

2) Sommige exemplaren vau deze soort werden wel, leu onrechle , als conslans liuli. gedelernnueerd.
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18 llalsscliilcl lic liuU't lirccdcr dan lang, iets vóur het niidik-n zeer sterk afgeronci-verbrced , van
voren en van achteren nagenoeg even smal. Dckscliiklen in den regel 0|) de acliterliellt,

langs den zijrand, met cene meer of minder breede, donkere langsvlek of -band. Voorlioold,
tusschen de oogen , zoo breed als het gedeelte der oogcn van boven gezien. De verdiepte
langsstrcep tegen den hovenrand der sprietgrocf gewoonlijk slechts weinig aangednid. Deze,
in habitns en kleur veranderlijke, soort heelt door het zeer korte, breede, aan de ziiden
sterk afgeronde, dicht, rimpelig hestippcide, halsschild, eenige overecidtomst met mcles;
doch is gemakkelijk aan de teekening der dekschilden te herkennen. Zwart of brnin, (nuiitge-

klenrde exemplaren roodbruinachtig of roestkicnrig, dicht grijs of witgcelacluig, soms liier

en daar iets mctallisch-glanzig beschnbd. Halsschild met twee breede, donkere langsbanden
over het midden. Dekschilden kort-ovaal, weinig breeder dan het halsschild, met grooten-
dcels parallele zijden; van voren ecnigszins vlak, naar achteren sterk gewelfd, vooral bij

het 5; met lijne stifipelrijcn. Spaarzaam met naar aciitercn gerichte, witte borstelharen en
behalve de bruine langsvlek of -band nog met donkere stippen en gewoonlijk ook met een
donker vlekje naast het schildje. Onnitgekletirde exemplaren zijn nog te herkennen aan de
donkerder vlek op de dekschilden. Er zonden ook exemplaren bekend zijn, bij welke de
dekschilden geene donkere zijvlek venoonen; deze zijn alstlan door den veel korteren snuit en
het naar achteren meer versmalde halsscliild van de daarop gelijkende meles te onderkennen.
Sprieten roestkleurig of roodbruinachtig, de knots gebruind. Pooten fijn, metallisch-glanzig

behaard. Dijen zwartachtig, schenen roodachtig, tarsen bruin; de [looten bij minder uitge-

kleurde of onuitgekleurde exemplaren roestrood of roodgeel. Het <? is smaller en slanker
dan het J, met korteren snuit en dunnere, meer verlengde voorpooten, wier voorschenen
op de binnenzijde meer gebogen zijn; laatste sterniet grooter dan bij het J. Lengte 4— 5 mm.
Gemeen op P la n ta go-soorten; de larve werd op P. major en lanceolata aangetroffen.

14.. plantaginis de G.

Halsschild hoogstens J breeder dan lang, aan de zijden meer of minder sterk afgerond, in

het midden ol dicht achter-, zeldzamer iets vi'ii'>r het midden het breedst, van voren meer
dan aan de basis versmald. Voorhoofd, tusschen de oogen, smallei dan het gedeelte der
oogen van boven gezien. Dekschilden hetzij met eene groote gemeenschappelijke, donkere
scutellair-vlek, welke zich veelal ver over den naad voortzet, ook wel zeer llauw aangeduid
is fsonis is in dit geval ook de 6e tnsschenruimte eebruind); of wel is het schubkleed groen,
roestkleurig, grauw of geelgrauw, meestal met weinig scherpe teekening 19

19 Eerste lid van den funicnins hoogstens i langer dan het 2e. Snuit zonder verdiepte langsstreep

tegen den bovenrand der sprietgrocf 20

Eerste lid van den Uniiculus tweemaal zoo lang als het 2C. Snuit niet eene duidelijke, verdie|ne
langsstreep tegen den bovenrand der sprietgrocf. Bovenzijde dicht inet lijne, tot aan de
basis in twee lange, haarvorinige, divergeerende takken gespleten, fraai groene schubjes en
vrij lange, witte borstelharen bezet; de naad gedeeltelijk en de zijrand der dekschilden veelal

roestkleurig; soms de schijf der dekschilden meer metallisch geelbruinacluig-groen, Halsschild

ongeveer zoo lang als breed, bij het $ iets langer dan bij het $, langs de zijden niet

bijzonder sterk afgerond; lijn en dicht bestippeld; behalve het dichte groene baarkleed in den
regel met twee breede, bruine langsbanden op het midden, die vooral op de achterbclft zijn

aangeduid en waarop de beharing (uit gewone en dubbele haren bestaande) fijner en minder
dicht is; bovendien aan de zijden met duidelijke, opgerichte borstelhaartjes. Dekschilden
veel breeder dan het halsschild, met gedeeltelijk nagenoeg parallele zijden, gewoonlijk
duidelijk uitstekende schoiulers en vrij krachtige stippelrijen; de naad en de cnsschcnruimten
met kleine, donkere, veelal weinig duidelijke vlekjes. Onderzijde zwartachtig, lijn grauw
bebaard. Sprieten, vooral bij het <?, roestkleurig, de knots gebruind. Pooten roestrood, de

dijen (vooral de voorsten) een weinig gebruind. Onuitgekleurde exemplaren zijn roodbrnin-

of roestkleurig-geel, met roestkleurige dekschilden, waarop de groene haarschubjes zeer dun
gezaaid en meer in vlekjes of langsstrepen opgehoopt zijn, of ook wel nagenoeg geheel

ontbreken. Het $ is kleiner en smaller dan het J, met een rondacluigen, rimpelig bestippciden

indruk op het laatste sterniet. Lengte 3—4 mm. Zeer gemeen in grasvelden en op landerijen,

op verschillende Pa pi I i o nace ec n. De larven op Ononis spinosa en Trifolinm
praten se (variabilis F.) 15. nigrirostris F.

20 Grooter C(>-6§ mm.) en forscher dan variabilis. Halsscliild breeder, met meer afgeronde

zijden. Tusschenruimtcn der stippellijnen op de dekschilden meer verheven. Snnit en funicnins

der sprieten iets langer toeschijnend. Ook zijn de dekschilden onder den schouder niet

oiibeschnbd. Overigens is deze soort zeer veranderlijk in kleur van het schubkleed en

gelijken kleine exemplaren zeer o|i variabilis, ofschoon zij door het iniiider kort, ge-

drongen lichaam, den dunneren snuit en liet meer vcrbreede (ook bij het ^) halsschild te onder-

scheiden zijn. Halsschild J breeder dan lang, aan de zijden sterk afgerond, in het midden
of dicht achter het midden het breedst, van voren meer dan van achteren versmald; eenigs-

ziiis rimpelig bestippeld; met grijze schubjes en twee breede, bruinachtige langsbanden.
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welke door cenc smalle, vcchil nictallisdi-glanzipe, grauwe middellijn gescheiden zijn. Dek-
scliilden langwerpig-ovaal; niet nitstekende, doch duidelijk algeronde, schfuidcrs; niet grootcn-
deels nagenoeg panillele zijden , krachtige .sti|i|)elrijen en eenigszins verhevene tussclienrniniteu,
waarop rijen van lange, naar achteren gericinc, iiorstelharen ; dicht met grijze oTgeelgrauwe,
gevorkte schnbjes hedekt; de arwisscleiule tnsschenriiimten hleeker, niet eeiiige bruine stip-

vorniige vlekjes; eeue gemeenschappelijke, donkerbruine scntcUair-vlek, welke zich veelal

ver over den naad uitbreidt, oF sleelus Hauw, door ecne schaduwvlek, is aangeduid ; veelal
nog 0|i bet achtergedcclte van den naad met donkere vlekjes en de rte tusschenruinite
diUwcrl' meer of minder bruin. 1'ooten grijs liehaard, schenen en tarseu veelal iets roodbrniu-
achtig. S|irietcn ruestkleurig, de knots gebruind. Met g onderscheidt zicli door bet smalle
licbaani, de diepere en meer verspreid staande stippels der dekscliilden; de iets meer vcr-
lieveue, afwisselende tusschenruimten ; bet in het midden ingedrukte acliterlijf en de nabij

bet uiteinde veel sterker naar binnen gebogen voorschenen. Op onbebouwde terreinen en
in velden. De larve zou op Medicago sativa gevonden zijn. Over bet algemeen zeldzaam;
Middelburg, Oosterbeek, ÏMel, Huisseu, Heemstede en in de omstreken van Maastricht. Ook
in Relgië 11. murina I".

Lichaamslengte 4 -5I mm. Deze soort gelijkt zeer op de kleinste exemplaren van murina,
doch onderscheidt zich door den korteren, naar bet uiteinde dil;keren snuit; bet smallere,
aan de zijden minder afgeronde en naar de basis minder versmalde halsschild; de naar ver-
houding minder gestrekte gedaante en de nagenoeg vlakke tusschenrnimten der dekscliilden;
gewoonlijk met een (uibeschubd gedeelte onder den schouder. Halsschild in of iets vói'ir bet

midden het breedst; dicht en lijn bcstippeld
;
grijs of geelgrauw beschubd en bebaard, met twee

breede, bruine of kastanjebruine langsbandeii, dooreen metallisch glanzig beschubde niiddellijn

gescheiden; aan weerszijden vó;'iraan den zijrand veelal met ecu bruin stipvlekje. Dekscliilden
met tamelijk lijne stippeliijeu; pekzwart, kastanjebruin of roodbruin tot roestkiciirig; dicht
grijs of geelgranw beschubd, gewoonlijk op de afwisselende tussclienruimten lichter, op de
acbterlielft en langs dat gedeelte van den naad met donkere stipvlekjes; bovendien eeiic

groote gemeenschappelijke, tamelijk breede scutellairvlek, welke soms door cene llauwe sclia-

duwvlck aangeduid is of ook geheel kan ontbreken, benevens in de tussclienruimten met vrij

lange, naar achteren gericlite, zwarte of witte borstelharen. Sprieten roestklenrig, de knots
gewoonlijk gebruind. Pooten witgrauw beliaard, de dijen donker, de schenen en tarseu roest-

klenrig; ook wel de pooten geheel roodachtig. Nagenoeg eenklenrig grauw bescbidide exem-
plaren, welke hoogstens slechts liier en daar een donker vlekje op de, veelal aan liet uiteinde
iets roestklciMMge, deks-bilden vertoonen, vormen ab. c. /«)?/«•« Gylh. Beide seksen als

bij inuriiius onderscheiden. Overal zeer gemeen op allerlei Pa pi li 011 a cee ü n als: Tri-
foliiim, Medicago, enz (suturalis Redt.) 12. variabilis llerbst.

28. Limobius Sehönh.

Dit ,q-i'iius onderscheidt zich van Hype ra door den slechts G-iedij^en funiculus der
sprieten, van welke het ie lid latig, ?iaar het uiteinde kogelvormig-verdikt , het zcaan
het uiteinde slechts zoo dik als het y, doch kogelvorinig is ,• de overige 4 Icedjes zijn onderling;

gelijk, iets breeder dan lang; de scapus de oogen duidelijk overschrijdend. Voorrand
van het halsschild, achter de oogen, niet lobvormig verbreed. Lichaam kort, gedrongen

,

beschubd en met opgerichte borstels bezet. Gevleugeld. Tarsen met dicht viltige zool. De
mannetjes onderscheiden zich door slankeren vorm; korteren, dikkcren snuit; vlakker
achterlijf, van ivelke het laatste stemlet zoo groot is als het y en 4e te zamen, smaller
dan bij het $ en bovendien iets gen'elfd. De soorten gelijken op zeer kleine, licht en
donker gevlekte, Hyp e ra' s.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Schubjes der dekscbilden aan het uiteinde gevorkt. Geen lluweelzwarte dwarsvlek over bet
midden op den naad. Zwart; het scliubkleed deels ccnigszins metalliscli-glanzigbruin , deels
roestklenrig en witachtig, gewoonlijk met geringen zilverglans; de bovenzijde met vrij lange,

witachtige of donkere borstelharen bezet. Snuit iets meer gebogen dan bij mixtns. Hals-
schild bijna de helft korter dan breed, aan de zijden sterk afgerond; aan weerszijden met
een breedcn, witachtig bescluibden langsband en over bet midden, in den regel, niet een
smalleren, licht bescliubden langsband op metallisch-bruin bescluibden grond. Schildje wit.

Dekscliilden met iets minder uitpuilende sïhouders dan bij mixtus, daaraeliter met parallele

zijden; vrij diepe stippelrijen eii vlakke tussclienruimten; liet scbubkleed zeer veranderlijk,
gewoonlijk metallisch-bruinacbtig, met een langsband van af den scliouder tot op de helft

der lengte en het acbtergedeelte langs den naad zilverwit, bovendien de naad en de oneveue
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tiissclicnn)iiiucn met eeiiige zwarte vlekjes. I3ij sommige exemplaren breidt zich het \vitaelitii>

scluibklced wat verder over de deksehildcn uit, ofwel bepaalt zich tot enkele langsvlekkeii
in de tiissclicnriiimten. Onnitgckleurde exemplaren zijn, belialvc liet donkerder halsschild,
geheel roc>-tklciirig, ook de smiit; met dezelfde veranderlijke tcekening op de dekschildcn.
Pooten roestrood, de dijen meer of minder gebruind. Bij liet $ liet laatste sterniet met een, soms
onduidclijken, kleinen, ronden indruk. Lengte 2»— 3 mm. Niet zeldzaam i)i de duinsircken,
aan den voet van Erodiuni cicutariiim; ook bij Zierikzee en Valkenburg (Limb.). In
de Rijnprov. bij Aken en Crefeld. (dissimilis Herbst, globicoUis Reiche) i. borealis Payk.

Schubjes der dekschilden gewoon. Eene fluweelzwarte of -bruine dwarsvlek over bet midden
op den naad. Zwart tot roodbruin; liet scluibklecd deels bruin of roestkleurig, deels wit-
aclitig, met zwarte tluweelvickjes. Halsschild 1 breeder dan lang, met weinig afgeronde zijden,
van voren sterk versinald; dicht bruin beschubd, aan weerszijden met een bijna rechten,
tamelijk smallen, wit beschubden langsband. Schildje wit beschubd. Dekschilden met sterk
uitpuilende schouders, daarachter met bijna parallele zijden, naar achteren een weinig ver-
smald toeschijnend; vrij diepe stippelrijen en iets gewelfde tusschenruiniten; liet schubklecd
deels witgrijs, roestkleurig en bruin geschakeerd, met een lluweelzwart of -bruin haarvlckje
aan de basis van de ie en 3c tussciienniinitcn en eene groote, brccde, gemeenschappelijke,
fluweelzwartc of -bruine haarvlek iets achter liet midden ; daarachter over tien naad wit of eeiiigs-

zins roestkleurig-geel; bovendien veelal, nabij het midden, met een of meer ronde, zwarte
haarvlekjes en, vooral op de onevene tusschenruiniten, met eenige witte borstclhaartjes; bij

sommige exemplaren breidt zich de witte kleur wat verder over de dekschilden uit. Evenals
bij borealis vindt men dikwijls gedeeltelijk afgewreven exemplaren. Pooten roodbruin, de
dijen meestal gedeeltelijk donker. Bij het J het laatste stemlet met een meer of minder
duidelijk klein, rond groefje. Lengte 3- ji mm. Als de vorige, vrij gemeen, tusschen Erodinm
cicutariiim; vooral in de duinstreken, doch ook bij Breda aangetrolVen. 1. mixta Bohcm.

XV. Tribus L I X 1 N I.

29. Cleonus Schönh.

(M e c a s p i s Bedel)

Sprieten vrij kort eii dik, nabij kef uiteinde van den snuit i7igeplant ; niet of
sleckts zwak geknikt , de scapus den voorrand der oogen niet bereikend ; de Icedjcs van
den funieulus , behalve het ie, Iwrt en dieht opeengedrongen, soms hei se tid korter dan
het 2e; het "je lid van den funieulus tot de knots bekoorend. Snuit langer dan de kop

,

vrij dik en meestal kantig, bovenop gekield en gegroefd; sprietgroeven diep
,
plotseling

naar onderen tot den onderrand der oogen , naar voren tot aan of nagenoeg tot aan
den mondhoek verlengd. Halssehild ecnigszins ke.i^elvormig , meestal ongeveer zoo lang
als aan de basis breed , naar voren versmald ; de aehterrand meestal tweemaalgebogen
en met eene plooi, waartegen de uitgeholde voorrand der dekschilden volkomen aansluit.
Schildje klein of groot , driehoekig, veelal rudimentair of bijna onzichtbaar. Dekschilden
lang gestrekt, zelden langwerpig-cirond ; zonder uitpuilende schouders, bijna altijd elk

afzonderlijk aan de basis afgerond. Prosternum met uitgesneden voorrond. Dijen onge-
tand. Schenen aan het uiteinde met een, naar binnen gerichten, haakvormigen doorn.
De eerste drie tarsleedjes aan de zijden met eene rij borstelharen, doch zonder borstelige
viltzool ; of wel het 3e tarslid tweelobbig-verbreed , tnet eene borstelige viltzool

;

de klauwen aan de basis samengegrocid. Lichaam behaard of beschubd ; meestal
gevleugeld, enkele soorten ongevleugeld. — De soorten, welke in grootte, sculptuur en
kleur van het schub- of haarkleed zeer onderscheiden zijn , leven bijna allen in droge

,

zandige streken , als duinen , op diluviale zand-, mergel-, bij uitzondering op kleigronden ;

zij houden zich gewoonlijk op den grond 1) op, in den zonneschijn rondloopende, vooral of de
oneffenheden van den bodem, dikwerf ook onder steenen ; eene enkele soort (^C.tigr inu s")

begeeft zich op Achillea millefolium, in tvelk geval de kleuren van het insect

met die van de inflorescenties dezer plant overeenstemmen. — De larven leven van de
wortels en de onderste dcelen van de stengels van verschillende planten , vooral van

\) De kl<-urt'ii Iccilcll ii<:li uilstrkiTnl vuov ren vrlilijt up (ii-n Ludpni.
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Com/>('si/cii , Bora<^iiieee.ii en Chc nopo dia ( c cf.n. Het '<'crpoppen i^escliieilt in

den grond , binnen eene holte of soort cocon.

De larve van C. trisulcatns iverddoor Kaltcnlnxcli , de ontwikkelingvan tigrin 11 s

door ll'eise en de levensgesc/iiedenis 7'an sulcirostris door Riipertsbcrger beschreven.

Van de iio Europecsche soorten komen 8 in Nederland en 6 /// het aangrenzend

gebied voor.

1 Tu'CCile ncluci-tarscii-liii verlunsd, veel langer clan lireed. De eerscc lirie laiskciljes aan ile

zijilen met eene rij borstclliarcn, doch zuiuier luirsteliüie viltzool. Sclioiiders meer ui' minder

lióeUii; niistekende! Snuit met eene sclierpc langskicl over liet midden. Ilalssehild i.|i de voor-

licU't irekield, op de aditerlielft gegroefd (Sid'-gen. PU g iog ra p li tis Clievrol.) .... 2

Tweede aclucrtarscn-lid korter- ol' nanwclijks langer dan breed. Het 5e tarslid met eene liorstelige

viltzool 5

2 Kerste langsstrccp der dekscliilden aan de basis diep uitgehold. Dckschilden met twee zeer

duidelijke, scherp begrensde, zwarte ot" bruine, schuine dwarsbanden , welke tegen den

naad het breeds: en waarover de langsstrepen sterker verdiept zijn S

Eerste langsstreep der dekschilden aan de basis niet uitgehold. Dekschildcn wolkig of marnier-

athtig behaard, met weinig duidelijke oF onbepaalde banden 4

3 Strepen der dekschilden wel scherp aangeduid, maar weinig in 't oog valleiul bestippeld,

smaller dan de tusschenrnimten ; de 3e en 4e tusschcnruimten aan de basis duidelijk uitgehold.

Halsschild, bij versclie exemplaren, aan weerszijden met twee duidelijke, gebogen, witachtige

langsstrepen, van welke de binnenste in het verlengde van de 3e tusschenruimte der dekschilden

valt. Handen op de dekschilden zeer schuin en spits, tegen den naad het breedst. ISovenzijde

der dijen en schenen zonder kleine, opgerichte, witte horstelharen tiisschen de groudheharing.

Snuit met sterk verhevene middelliju, dicht grauw of geelachtig beschubd, aan de zijden

met eene breede kale langsstreep. Kop mee eene lijne , op bet voorhoofd door eene diepe

stip onderbroken, middelliju. Dekschilden dicht-, bovenop lichter, aan de zijden donkerder,

grauw-, veelal hier en daar iets geelachtig behaard. Lengte 11 -14 mm. Op dorre, zonnige

plaatsen, in afzandcrijen en zandkuilen; Apriï, Mei. Niet inlandsch i).In Noord-Frankrijk(Somme).
(oLi''1""S F.) (nigrosuturatus Goeze)

Strepen der dckschilden in 't oogvallend grof bestippeld , zoo breed als de tnssclienruimten;

de 5e tusschenruimte gewoonlijk van voren duidelijk opgericht. De, veelal onduidelijke,

wit- of geelachtige binnenste langsstrepen op het halsscliild meer in het verlengde van

de 4e tusschenruimte der dekschilden gelegen. Dijen en schenen, tusschen de iets lijnere

grondbehariug, met iu 't oog vallende, opgerichte, witte horstelharen. Lichaam dicht met

wit- of witgcclaclitige schubliaartjes bedekt. Snuit met sterk verhevene middellijn, overal (ook

aan de zijden") duidelijk beschubd. Banden op de dekschilden nagenoeg als bij nigrosu-

turatus, doch iets ininder ingedrukt, de langsstrepen daarin dieper gegroefd; de bultige

verhevenheid nabij het uiteinde iets krachtiger. Lengte 8— 11 mm. Eveneens op dorre,

zonnige plaatsen, van af het voorjaar. Niet inlandsch. In het noorden van Frankrijk (Sonuiie).

(ericae Fahrs., callosus Bach , arcifer Chevrol.) (crinipes FShrs.)

4 Prosternnm met eeue duidelijke, bultige verhevenheid vóór elk der coxae. Dekschilden driemaal

zoo lang als het halsschild. De licht gekleurde langsbanden op de schijf van het halsschild

bijna rcx-lit. Licliaam tamelijk smal, "in grootte en habitus meer met su Ie i r os t ri s, in

kleur en sculptuur meer met'glaucus overeenkomende; zwart; marmerachtig grauw, vlekkig

behaard; bij versclie exemplaren gedeeltelijk met een rood of geelrood exsudaat. Voorhoofd en

snuit met 'eene, op de hoogte van de inplanting der sprieten van een grocfje voorziene,

kieUormige middelliju. Halsschild ongeveer zoo lang als breed, door groefjes, stippels en

verhevenheden onelVen, op de voorhelft met eene kiclvormige middellijn, op de acliterheltc

met eene groef. Dekschilden van af de schouders tot aan het midden met parallele zijden,

daarop zeer weinig verbreed en dan sterk versmald; met eene kale, gladde bult nabij het

uiteinde; kale, diep gegroefde, schuine banden eu diepe stippelrijen. Lengte 12J— 15 mm.

Verbreid iu de heidestreken, op zonnige plaatsen, aan den voet van Erica en Calluna.
(? carinatus de G.) i. nebulosus L.

Prostcrnum zonder duidelijke, bultige verhevenheid vóór de coxae. Oekschildcn korter, sleclits

iS maal zoo lang als "het halsschild. De licht gekleurde langsbanden op de schijf van het

halsschild plotseling gebogen. Deze soort is korter en breeder dan nebulosus; halsschild

duidelijk breeder dan lang, met de sculptuur nagenoeg als bij nebulosus, met vele ver-

Epii |i;iiir t<iL-iil|ilarfil , wolko door wijlen Vr. SnMm r:in \\,lleHhM;-tt iu Hüllaml zuuil.ii Ri'Vaiii-i'll lijii
,

d.jcl

dl' lierküiiisl mij zen- Iwijrelachliii vüurkwain, lilijkoii iiii lul O, 1 a i: u n üsu s (^ylli. C' " '"i a "" '>"') "'

wi'lki' soort fifït'ii is aan de kusllandi-n di-r Middellandselie zee.
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spiL-idc, grove sti|)pcls. DekscliiKien eveneens ongeveer als hij nebulosiis, dicluer inct

grauwe liaarsclnibjes bedekt, inet minder diepe stippels in de langsrijen en kleinere, minder
duidelijke .scluiine Iianden. Versclie exemplaren vcrtoonen gedeeltelijk een gcelrood ol' geel-
achtig exsudaat. Lengte 10— 12.! mm. In lieidestreken en duinen; niet zeldzaam, soms in

groot aantal. Dat deze soort schadelijk zon zijn door het knagen aan dennentakkeu, berust
op onjuiste waarneming. Ofschoon de larven, evenals die van meerdere andere snnitkcvers,
wel eens aan de wortels van dennen knagen , is er van eene bepaalde schade nimmer sprake.

(turhatiis Fahrs.) 2. glaucus F.

5 Rerste lid van den Funicnlns minstens zoo lang als het 2e 6

Eerste lid van den t'unicnlus korter dan het 2e. Snuit aan het uiteinde recht al'gcknot en eenigszins

gerand, met eene naar voren gevorkte langskiel (Sub-gen. 11 o th yn ode res Schöuh.,
Chromoderus Motscli.). Prosternnin met eene duidelijke, bultige verhevenheid vóór elk

der coxae. Zwart; onderzijde dicht wit licschuL-d: de zijden van het halsschild en twee breede
dwarsbanden, alsook de naad der dekschildcn dicht met krijtwitte haarschubjes bedekt;
daardoor de schouder, eene plek in het midden en eene bultige plek nabij den top kaal.

Halsschild op de schijt' met een naar voren versmald gedeelte, dat door diepe, rondachtige
groeljes en rimpelig verloopende, bestippelde tusschenriiimten oneffen is. Versche exemplaren
zijn gedeeltelijk met een geelrood exsudaat bedekt. Lengte 65— 11 mm. Op zonnige, zaudige
plaatsen, vooral in de duinen (soms in aantal). De larve leeft in de wortels van A tri p I e x

en Chen o p o d i uni.

(affinis Schrank, candidus Herbst, niveus Bonsd., alhidus F.) 3. fasciatus Müll.

6 Mesosternale voortzetting tusschen de middelcoxae breed afgeknot (Sub-gen. Leucosomus
Motsch.). Lichaam plomp, hreed-eivormig; zwart; dicht met wit- of geelgraiiwe haartjes,

meer of minder vlekkig, bekleed; met twee geslingerde laugslijuen aan de zijden van her

halsschild en twee stipvlekken op de achterhelft van elk der dekschildcn, dicht geel- of
witachtig behaard; veelal ontbreekt de achterste stipvlek of is onduidelijk, ofwel is eene
dergelijke stipvlek op de voorhclft voorhanden. Snuit zeer dik; langs de scherpe kiel diep
ingedrukt. Halsschild slechts van voren met eene zwak verhevene, fijne midciellijn. Dek-
scliilden met zwakke stippelrijen. Alleen het 3e tarslid op de onderzijde met eene borstelige

viltzool. Versche exemplaren vertooneu een liclit rocstkleurig exsudaat. Lengte iij— ismm.
Op zonnige kalkgronden. Mei—Sept. Niet inlaiidsch. In België bij Brussel, in de Rijnprov.
bij Crel'eld, ook in VVestfalen.

(MoiTius Scop., quadripunctatus Schrank, ophthalmicus Rossi) (pedestris Poda)

Mesosternale voortzetting tusschen de middelcoxae in eene scherpe of stompe punt eindigend. 7

7 Basaalrand en de zijden der dekschildcn, van hoven gezien, aan de schouders tot een nagenoeg
rechten of eenigszins scherpen hoek samenstootend (Sub-gen. Pse ud ocico n ns Chevr.).
Schildje rudimentair of ontbrekend 8

Basaalrand met de zijden der dekschilden aan de schouders duidelijk afgerond 9

8 Halsschild met twee zijdeliugsche en twee dorsale, witachtige of witgrauwe lanashanden ; met
eene, over de geheele lengte doorloopende, glatide, verhevene middellijn. Lichaain lang ge-

strekt, eivormig, bovenop gewelfd; zwart, grauw behaard; op de dekschilden dicht grauw
of witgranw behaard, met zwarte stippen en vlekken besprenkeld. Lengte 7I— iij mm.
Op onbebouwde terreinen, droge grasvelden en zandgronden. De larve waarschijnlijk in de
wortels van distels. Niet iidandsch. In de Rijufirov. bij Crefcid en Düsscidorf.

(costatus F.) (cinereus Schrank)

Halsschild sleclits dicht witachtig gezoomd, zouder dorsale langshanden; de middellijn alleen

op de voorhelft eenigszins gekield; overigens dicht rimpelig en met grove bestippeling.

Dekschilden met duidelijke stippelrijen, een wit vleltje aan de basis der tweede tusschenruimte
en niet een, meer of minder duidelijk, witachtig schondervlekje ; overigens lijn grauw be-
haard, meer of minder witgranw besprenkeld. Overigens zwart, versche exemplaren met
een roestrood exsnd.aat. Snuit met eene iijne, verhevene middellijn. Lengte gj-io mm.
Op dorre plaatsen. Niet inlandsch. hi de Rijnprov (grammicus Panz.)

Halsschild zonder gladde, korrelige sculptuur. Schildje duidelijk (Sidi-gen. Me casp is Schónli.). 10

Halsschild met gladde, korrelige sculptuur 12

10 Eerste stippellijn der dekschilden met diep gegroefde laugsstreepjes, welke door grijze haar-
hundeltjes gesclieiden zijn. Uiteinde der eerste drie tusschenruimten met eene geelgrauwe
haarvlek; ook de 4e en 5e tusschenruimten aan het uiteinde ir.ct een klein geelgrauw haar-
vlekje, of (vooral de 5e tusschenruimte) met ceiiige, kleine haarvlckjes. Bovenzijde overigens
dicht en lijn grauw behaard; de zijden van het halsschild dicht geelwit behaard, bovendien
met ecnige geelgrauwe stip- en langsvlekjes. Onderzijde dicht en grof witgrauw, de pooten
gedeeltelijk geelgrauw behaard. Lengte 8 - yj mm. Op droge, open terreinen, soms aan
grashalnien. Deze soort, welke in het geheele „Bassin de la Seinc" en in den Elzas voorkomt.



LXXVI. CURCULIONIDAE. — 29. Cl.EONUS. 609

wcni eenmaal ilnor Dr. J, Holten liij Wassenaar, in Angnsttis, op liet strand, uisslIrii aan-

spoclscl, loopeiutc aangctrolVcn. . (Ilorcntinns llcrbst, palniauis Oliv.) 4. emarglnatus Talir.

Eerste stippellijn aan lie overigen gelijl; 11

11 Halsscliikt met eenc meer of minder doorloopende langsgroef over liet midden ; aan weerszijden
met twee zwakke langsindrnkken , overigens lijn en verspreid grof Gestippeld; langs den
zijrand en aan weerszijden van liet midden met eenc witgranw ol'geelgraiiw behaarde laiigslijn.

Siuiit niet drie duidelijke, kielvormige langslijnen. Voorliool'd met een kort, verdiept streepje.

Dekschilden met eeiie smallere of brcedcre, grauw behaarde langsstruok langs den naad en
aan de zijden dielit grauw bebaard; de 4e en 7e tiisschenruinueii, op eenigc bebaarde langs-

streepjes na, kaal; veelal ontbreekt de grauwe beharing gedeeltelijk over het midden ol is

deze voor een deel afgewreven. Lengte 7- — I2i mm. Op onbebouwde terreinen, zomer
en herfst. Niet inlandscb. In de Rijnprov. bij Cref'eld, Düsseldorl' en in het Ahrdal.

Ccaesns Gylli., cuiittus Gylh.) (al te mans llcrbst)

llalsscbild aan de basis met eene diepe groef, welke naar voren zeer onduidelijk wordt. Snuit

slechts met de kielvormige langslijn over bet midden, de zijdeliiigschc zeer onduidelijk,

nagenoeg ontbrekend. Voorhoofd meer met eene verdiepte stip. Bovenzijde grauw beliaard,

de teekening als bij alteritans en even veranderlijk. Dekschilden korter en iets brceder
dan bij alternans. Lengte 8— ui mm. Niet inlaiidsch. Deze soort zou bij Rlieine in

VVestfalcn gevangen zijn (lurcans Ilerbst) (coenobita Oliv.)

12 Halsschild achter de oogen duidelijk gelobd en met korte haarfranjes bezet (Sub-gen. C I eo n ns
i. sp.). Voorhoofd en snuit, over de gelieclc lengte, met drie breede, diepe langsgroeven.

Zwart, dicht met grauwe of iets bruingrauwe haarschubies bedekt. Halsscliild met onregel-

matige, kleine, kale, korrelige verlieveiiheden besprenkeld; de iniddellijn van voren en van
achteren eeiiigszins verdiept, over bet midden kort gekield; aan weerszijden met een,
meer of minder duidelijken, dichter, veelal meer witachtig, behaarden langsband; ook over
de middellijn met eene meer of minder duidelijke, dichter behaarde langsstreep, Scliildje

duidelijk driehoekig, veel langer dan breed. Dekschilden van voren eenigszins korrelig, van
achteren met gewone stippelrijen; met twee of drie, weinig sclierpe, minder dicht behaarde,
schuin naar achteren, tegen den naad, gerichte banden; soms vormt de daar tusscben gelegen,

witaclitige beharing een paar schuine banden en zijn de dekschilden overigens nog bier en

daar witachtig besprenkeld, wat vooral in 't oog valt bij versche exemplaren, die een roest-

geel exsudaat afsclieiden; de ineeste exemplaren die men vangt zijn afgewreven. Lengte

9 — 15 mm. Op dorre, onbebouwde gronden, o.a. niet zeldzaam in de duinen, op distels en

onder steenen. De larve leeft in den stengelvoet van Cirsium arvense en Carduus
nu tan s. Zij zou In Diiitschlaiid als schadelijk aangetroffen zijn aan kool en mangelwortels.

(sulcirostris L. , scutellatus Boh.) 5. piger Scop.

Ilalsscliild achter de oogen niet gelul)d, met lange haarfranjes bezet. Schildje rudimentair of
nauwelijks zichtbaar (Sub-gen. C yp hoc 1 eo n us Motsch.) 13

13 Schedel zonder in 't oog vallenden dwarsindruk. De middelste langskiel van den snuit in de
lengte gegroefd, ten minste van voren; daardoor vertoont de snuit van voren drie, van
achteren twee langsgroeven. Beharing van borst en bnik zonder bijgemengde dubbelharen.
Halsschild niet kale, korrelige bultjes bezet en met drie dichter grauw behaarde langsstrepen.

Schildje rudimentair. Dekschilden met duidelijke stippelrijen, vooral van voren eenigszins

korrelig-gerimpeld; grauw, marmerachtig gevlekt. Overigens aan piger naverwant. Versche
exemplaren eveneens met een roestgeel exsudaat. Lengte SJ — 11 mm. In grasvelden en open
plekken in bosscben. De larve in de wortels en in den stengelvoet van C lirysa 11 1 he m n m
Ie iica n t hem u m. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij EIberfeld, ook bij Hamburg en niet

zeldzaam langs de Oostzee-kust (inadidus Oliv.) (trisulcatus Herbst)

Scliedel, tegen de oogen, door een tlauwen dwarsindruk begrensd. De middelste, krachtige

langskiel van den snuit van voren met een kort groefje; aan weerszijden daarvan met eene
breede, naar buiten vrij scherp begrensde groef. Beharing van de zijstukken van den meta-
thorax en van den buiten-voorboek van het achterlijf met dubbelharen bijgemengd. Halsschild

met vrij groote, kale, glanzige bultjes en met eene korte langskiel. Schildje zeer klein,

doch nog zichtbaar. Dekschilden grof korrelig gerimpeld en bestippeld. Zwart of kastanjebruin;
onderzijde en pooten dicht wit behaard, met verspreide, kale stippen; bovenzijde marmer-
achtig wit en grauw behaard, de rimpels en korrels als kale, glanzige plekken zichtbaar.

Lengte 8— iijj mm. Op onbebouwde terreinen, veelal op de inflorescentics van .•Kchillea
millefolium; de larve leeft in den wortel van deze plant en volgens ll'cise ook
aan den voet van Artemisia vulgaris. Uitsluitend bij Tiel gevangen. Ook in

Hannover, in de Rijnprov. en in Westfalen.

(marmoratus F., marmoreus Schrank) (>. tigrinus Panz.

39
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30. Lixus Fabr.

Sprieten vrij dun , op iiet eerste derde gedeelte- of iets 7<Mr liet midden Tan den

snuit ingeplant, sleclits itieinig geknikt; funiculus •] -ledig, liet ie lid eeliter tot de

knots behoorende , de eerste twee leedjes gestrekt. Snuit zelden bovenop oneffe7i , meestal

cylindervormig en vrij dun, soms in 't oog vallend lang, weitiig gebogen. Sprietgroeve/i

schuin onder de oogen gericht , op de onderzijde i'an den snuit 7iiet vereenigd , van. den
mondhoek verwijderd. Oogen amandelvormig, aan de zijden van den kop. Hcilsschild

tamelijk gestrekt, eenigszins cvlindervormig of trapczoidaal , met meer of minder rechte

zijden ; de achterrand in het midden , tegen het bijna onzichtbare schildje , eenigszins

driehoekig uitgetrokken en aan weerszijden met eene plooi luaartegen de uitgeholde

voorrond der dekschilden vast aansluit ; aan 'weerszijden , tegen het ondergedeelte der

oogen, veelal lobvormig verbreed. Dekschilden langer of korter cylindervormig, aan het

uiteinde elk afzonderlijk afgerond, veelal echter toegespitst of in eene lange punt uitge-

trokke?i ; het achterlijf geheel bedekkend. Dijen ongetand , hoogstens op de onderzijde

hoekig verbreed; schenen aan den binne?i-tophock met een kleinen , zijwaarts gerichten
,

haakvorniigen einddoorn. Derde tarslid breed tweelobbig , evenals de voorafgaande twee
leedjes dicht viltig behaard. Klamven vrij groot , aaneengegrocid.

De soorten leven in de stengels, vooral van Urn be IIifer eti , Compositen en

Polygoneeèn; de ontiejikkeling heeft plaats in de niergholte , waarbitinen de larven

leven.

De larve en pop van L. pa r apieet ie us weiden door de Geer; die van ir i dis
door Schmidt, Eversmann en v. F'rauenfeld ; die van sangu in eus door ]\ eise ; de

larve van pu n e t iven tr i s {niet vilis= b icolor) is door Goureau en de metamorphosc
van myagri door Letzner beschreven.

Van de ± 90 Europeesche soorten komen 6 /;/ Nederland en 5 /;/ het aangrenzend
gebied voor.

1 Scapiis zeer veel langer dan de eerste twee leedjes van den ftniiculus te zamen .... 2

Scapus nauwelijks langer dan de eerste twee leedjes te zamen. Halsscliild zeer dicht bestippcld,

van vuren duidelijk ingesnocrd; met twee donkergeel, iets wollig, lieliaarde langsliandcn

over liet midden; de onderzijde en de zijrand, evenals die van den ko|), zoo ook de rest

van de onderzijde van liet licliaam iets langer, dicht, liclitgeel behaard. Dekschilden drie-

maal zoo lang als te zamen breed, aan het uiteinde tik afzonderlijk afgerond ; met duidelijke

stippellijnen; gelijkmatig geel behaard (var. rufitars'is liohem.), of met gele haarvlekjes

besprenkeld. Sprieten rood, de knots donker. Lengte 6—9J mm. Op onbebouwde terreinen,

op Carduus iiutnns en crispns, en sommige Cirs i u m-soorten ; voorjaar. Niet inlandsch.

In de Rijnprov. en Hannover (tiliforniis F.) (elongatns Goeze)

2 Dekschilden zonder scherp begrensden, dicht wit behaarden zijband 3

Dekschilden met een scherp begrensden, dicht wit behaarden zijband, welke drie of vier der

buitenste tusschenriiimten inneemt. Voorrand van liet halsscliild, tegen het ondergedeelte der

oogen, gelobd, zonder stijve wimperharen 10

3 Dekschilden (van onderen gezien) aan het uiteinde met eene spitse voortzetting, welke minstens

zoo lang is .ils het anale sterniet 4

Dekschilden aan bet uiteinde afgerond of spits, doch zonder in 't oog vallende voortzetting. 5

4 De tandvormige voortzetting der dekschilden langer dan het anale sterniet, van beide dek-

schilden divergcerend. Oogen gewelfd. Voorrand van het halsscliild zonder tegen de oogen

gerichte lobben, met duidelijke, dicht aaneenstaande, lange, stijve haren. Lang gestrekt, smal,

zwart, de bovenzijde iiju grauw bcliaard; onderzijde en pooten viltig behaard, de haartjes

tweespletig, bovendien niet liggende haartjes. Pooten zeer slank. Sprieten vrij lang en dun,

bij het $ korter en dikker; eenigszins roodachtig, met donkerder knots; iets vóór het

midden van den snuit ingeplant; de scapus ongeveer zoo lang als de funiculus. Snuit ongeveer

zoo lang als bet halsscliild. Halsscliild gewoonlijk iets langer dan breed, kegelvormig, naar

voren slechts weinig versmald; uiterst lijn en dicht rimpelig bestippeld. Schildje onzichtbaar

Dekschilden ternauwernood breeder dan-, en ongeveer 4J maal zoo lang als het halsscliild,

met weinig duidelijke stippelrijeu. Het $ is gewoonlijk kleiner dan bet J, met korieren

snuit, langei halsscliild en duidelijker stippelrijen op de dekschilden. Versche exemplaren zijn

geheel met een g_eel, poedcrvormig exsudaat bedekt. Lengte 11— 16 mm. Verbreid en op

sommige plaatsen niet zeldzaam, op enkele in en langs water groeiende U inbel li fer en.
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liet overwinterde S legt in het voorjaar eieren onder w.itcr in ile stengels vnti l'li el l;i lui ri u 111

nqiiaticum en Simn l:i ti roliii m. In Juni vindt men de larven in liet merg dezer planien,

lioven liet niveau van liet water, niet den kop naar hoven gerielit; zij zijn Uaaskleiirig,

niet bruinen kop en duidelijke, vleezige voetstonipjes. De kever veiSLiiijiu in Augustus en

kan geschikt onder water duiken, vóór dien tijd treft men de poppen en de nog weekc
kevers in de stengels aan (plicllandrii de (t.) i. paraplecticus L.

De tandvorniige voortzetting der deUschildeii ongeveer zoo lang als liet anale steniiet. Oogen
vlak. Zwart, lijn grauw behaard; versclic exemplaren niet een lichter of donkerder geel,

poedcrvormig exsudaat bedekt, dat langs de zijden van lialsschild en dckschildcn, alsook in

twee langshanden over het midden van liet lialsschild gewoonlijk iets licliter getint is. Scapiis

niiin zoo lang als de funiciilus. Snuit langer dan bet halsscliild, hij het <? korter en hreeder;

ile inplanting der sprieten meer naar voren dan bij het J. Halsscliild kort-kcgelvonnig, achter

de oogen duidelijk lobvorniig verbreed en van haarl'ranjcs voorzien. Dekschilden aan de

schouders duidelijk brccder dan liet lialsschild, met duidelijke stippelrijcn, wier stippels

dieper zijn dan hij pa ra pi cc t i c iis. Dijen in het midden verdikt, tarsen zeer breed. Bij het

<? zijn lialsschild, dekschilden en achterlijf sterker bcstippcld. Bij het J het anale steniiet

gewoonlijk niet ccne tlauwe langsgroel". Kleine exemplaren vormen L. geniellatus ("ylli.

Lengte 14 -19 mm. Op moerassige plaatsen en langs oevers, op verschillende U in be 11 i fereii
;

de larve in de stengels van Cicuta virosa en Aiigelica sylvestris. Verbreid en

op sommige plaatsen niet zeldzaam (turbatus Gylh.) 2. iridis Oliv.

5 Voorrand van het lialsschild, aan weerszijden, met dicht aaneenstaande stijve haren achter de
oogen 6

Voorrand van het lialsschild zonder dicht aaneenstaande stijve haren, slechts nier ecne gewone,
lijne, zachte baarfranje achter de oogen. Snuit lijn gekield, bij bet (^ iets korter dan bij het 2.

Halsscliild met witharige zijrand-zoom en vrij groote, ondiepe, op het midden meer ver-

spreide en gedeeltelijk ontbrekende stippels. Dekschilden met een korten, siiitsen top en
lijne stippelrijen, de 3e tusscbeiiruimte aan het uiteinde iets opgericht. Lichaam vrij dik en
plomp; zwart, bij onuitgekleiirde exemplaren donker kastanjebruin; op de onderzijde eenigs-

zins witacbtig behaard, met kale, zwarte vlekjes ingestrooid; bovenzijde spikkelig, langs

de zijden der dekschilden dichter, grauw behaard. Lengte 8— iij mm. Langs rivieroevers,
op verschillende Cruciferen als: Barbarea vulgaris, Nasturtium officinale en
amphibium, Brassica oleracea enz. Niet inlandscli. In Westfalen en bij Hamburg.

(diloris Germ., margine-maculatus Bacb) (my^Sri Oliv.)

6 lialsschild overal, behalve de fijnere, rimpelig bcstippelde sculptuur, met vele zeer groote,
vrij dicht staande, duidelijke stippen 7

Malsschild (althans op de voorhelft) zonder deze groote stippen, of deze zijn soms op de
achterhelft flauw aangeduid 9

7 Dijen en schenen der vooriiooten gewoon 8

Dijen der voorpooten op de onderzijde duidelijk hoekig verbreed; voorschenen nabij het midden aan
den binnenrand eveneens cenigszins hoekig. Snuit nagenoeg zonder kielvormige langslijn. Hals-

scliild aan de basis iets breeder dan lang; aan de zijden, nabij den voorrand, meer afgerond.
Overigens als bardanac eii daar gemakkelijk mede te verwarren. Lengte y — 11 mm.
Op vochtige plaatsen en langs oevers; op R u m e x-soortcn, vooral op Rumex Acetosa
en domesticus. De larve in de stengels dezer laatste plant (de gekweekte zuring) waarge-
nomen. Niet inlandscli. In Noord-Frankrijk (Dept. du Nord).

(guttiventris liohem., ferrugatus Oliv. nee F.) (cri b r ie ol 1 is Boheni.)

8 Onderzijde gelijkmatig behaard. Malsschild aan de zijden onduidelijk witachtig behaard; aan
de basis zoo breed als lang. Dekschilden zonder wit liaarvlekje aan de basis van de tweede
tusschcnruiinte; met ternauwernood aangeduide schouders, aan de basis ingedrukt; met
duidelijke stippelrijen en uiterst lijn bestippelde tusschcnruimten, welke, van terzijde gezien,

zwak dwarsrinipelig schijnen. Snuit meer dan driemaal zoo lang als breed, gewoonlijk
met eene lijne, kielvormige middellijn. Zwart, bovenzijde cenigszins vlekkig, grauw of
geelbruin behaard; vcrsche exemplaren met een dicht, geel i), poedcrvormig exsudaat bedekt.
Lengte 8— 11 mm. Op vochtige plaatsen aan Rumex h ydr o la pa th um , in vvelker stengels

de larve leeft. Verbreid en op sommige |ilaatsen, o.a. in de duinen, niet zeldzaam.; ook bij

Valkenberg, Den Bosch, Veiilo en Maastricht; iii aantal bij Vlijmen (N. Brab.) op rlia-

barber. Mei (V cylindricus Herbst) 3. bardanae F.

Onderzijde met druppelvormige, Uale plekjes besprenkeld. Halsscbild met een scherp begrensden,
wit behaarden zijband. Dekschilden met een wit baarvlekje aan de basis van de tweede tusscben-
ruimte. Dekschilden behalve de gewone beharing, bovendien met witaclitige haarvlekjes be-

1) r.xt'iii^tlan'ii iiit't een rood exsudaat iag ik niet, /uu de opgave daarvan berusten u|i verwarriii); met aanverwante soorlen .'
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sprcnkclil, Iniigs de zijden dichter witacbtig beliaard. Versclie cxempinrcn met een rood-,
over het midden der dekscliilden en langs de zijden van liet halsschild geel, poedervorniig
exsiidaat. Overigens als bardanae. Lengte 8— 11 mm. In droge, zandige strel;en , o.a. in

de duinen. De larve in de stengels van Senecio jacobaea en naar het scliijnt ook in

die van S. aqtiaticns. In de duinen van Waalsdorp en Overveen, April en Mei, gevangen.
(abdoininalis Bohem., bimaculatus Liicas^ 4. punctiventris ISobem.

9 Halsschild niet een scherp begrensden, wit behaarden en geel bepoederden zijband, welke zich

tot op de sclionderbnil voortzet; in den regel langer dan breed, naar vnren versmald, bij

het (? smaller dan bij het J; van voren met eene kielvorniige niiddellijn. Snuit korter dan
het halsschild, met ecue llauwe kielvorniige niiddcllijn aan de basis. Dekscliilden lang-cylinder-
vormig, met fijne stippelrijen en met een meer of minder duidelijk, wit hnarvlekje aan de
basis van de tweede tusscheuruimte. Zwart, lijn grauw behaard; met een rood-, meestal over
het midden van bet lichaam meer oC minder en langs de zijden van het halsschild geel,

poedervormig exsudaat. Onderzijde witgrauw behaard, met kale stippen besprenkeld. Lengte
8|— 11 mm. Op zonnige, zandige plaatsen, o.a. in de duinen tussclien Erodium cicuta-
rium, in welker stengels de larve leeft; zeldzaam. Duinen bij den Haag, April, Mei. Zij

zon ook bij Maastricht gevangen zijn.

(nigritarsis Bobcm., consenescens Bohem., bicolor Oliv., nee Panz.) 5. vilis Rossi.

Halsschild aan de zijden nauwelijks lichter gekleurd; zoo breed als lang, zonder eenige aan-
duiding van kielvormige middcllijn. Dekscliilden korter dan bij v i 1 is, minder cylindervormig,
zonder wit liaarvlekje aan de basis, met duidelijke stippelrijen. Snuit vrij kort en dik, aan
de basis onduidelijk gekield, bij het J' korter dan bij bet $. Zwart, uiterst lijn grauw be-

haard. Versclie exemplaren met een rood poedervormig exsudaat, dat langs de zijden van
halsschild en dekscliilden slechts iets lichter getint of een weinig geelachtig i) is. Lengte
55—8 mm. Verbreid in de duinstreken. April

—

Juli; de larve in de stengels van Leo 11 todo 11

autumiialis . . . (augustus Ilerbst, rufulus Bohem., bicolor Panz.) 6. sanguineus Rossi.

10 Snuit cylindervormig. Scapus der sprieten zoo lang als de funiculus. Uiteinde der dekscliilden

in een korten tand eindigend. Lichaam cylindervormig, zwart; onderzijde grauw hebaard,
met groote, druppelvormige, kale stippen besprenkeld; bovenzijde fijn grauw, hier en daar
in vlekjes dichter bebaard; het halsschild eu de dekscliilden met een dicht wit behaardeii,
scherp begrensden zijband. Halsschild dicht en lijn rimpelig bestippcld en bovendien met
verspreide grove stippels. Dekscliilden met duidelijke stippelrijeii. Versclie exemplaren met
een rood-, geelachtig of eeuigszins bruingrauvv, poedervormig exsudaat bedekt. Lengte
6^—10 mm. Op vochtige plaatsen. De larve zou in de stengels van Bcta vulgaris
leven. Niet inlandsch. In de Rijnprov. en Hannover . . (ochraceus Bohem.) (Ascanii L.)

Siuiii dik, niet cylindervormig. Scaptis korter dan de funiculus. Uiteinde der dekscliilden vrij

stomp. Halsschild tussclien de rimpelige sculptuur met glanzige korrels vrij dicht bezaaid.
Dekscliilden met duidelijke stippelrijen, de stippels van voren van een glanzig korreltje
voorzien; de tnsschenruimtcn fijn rimpelig bestippeld. Zwart; onderzijde dicht witgrauw
behaard, uict drup|)elvormige, kale stippen besprenkeld; bovenzijde fijner grauw behaard,
het halsschild met twee haarstrepen over bet midden, de dekschilden in den regel met een
brecden haarband over de schijf en veelal nog een paar haarstrepen daarnaast. Versclie
exemplaren met een roestkleurig exsudaat. Lengte 8— 11 mm. Op zimnige, zandige plaatsen,

aan Sarothamnus vulgaris. Niet inlandsch. In de duinen van Noord-Frankrijk.
(anguinus Herbst, nee L.) (spartii Oliv.)

31. Larinu.s Germar.

Siniii cyünikrvoriiii}; , dik, meestal zoo lang als het halsscliild , bij uitzondering
slechts iets langer dan de kop [bij niet in ons gebied voorkomende soorten") , meer of
minder gebogen. Sprictgroeven van den mondhoek verwijderd , op de onderzijde van
den snuit , in den regel, vcreenigd. Sprieten vrij lang; scapus hij soorten met langen
snuit zoo lang als-, bij die met korten snuit korter dan de funiculus ;funiculus -j-ledig.

Oogen langwerpig-eirond. Halsschild kort, van achteren verbreed, gewoonlijk van voren
een weinig buisvormig versmald ; aan de basis , tegen het schildje, puntig uitgetrokken.
Dekschilden iets breeder dan het halsschild, elk afzonderlijk aan de 'basis afgerond,
nabij het uiteinde cenigszins bultig, aan het uiteinde afgerond. Lichaam eivormig,
ovaal of langwerpig-ovaal , in den regel fjn behaard en met een poedervormig exsudaat

1) KxiMiiijlaren van ilr Iwei'iii' g.'niTatie zouil.'ii in den IütIsI mcH eon pTlai luis c^sinlaat bwJekt jijii, wal, evenals Ijij

liardanac, beizuen-diinurpliisnie /.un /ijn. Ik z.i^ niniinei' f,'.-elaeliti[ie ex |.[aren van de/e sourt. De/e zaak dieiiL ni. i.

iiug: uader onderzoelil te wurden.
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bedekt ; s^evleiigeld. Schenen aan den buinen-lophock met een naar binnen gerichten
,

haakvormigen einddooni. Voorschenen iets gebogen , aan den binnenrand meestal iets

gekarteld. Bij het S het achterlijf aan de basis ingedrukt en het anale stcrnict zeer

kort. Bij soorten met langen snuit is deze bij het i minder gebogen en korter dan bij

het ?.

De soorten van dit genus leven uitsluitend op distels ; de larven voeden zich met
den bloembodem en verpoppen aldaar.

Over de ontwikkeling en de cocon van L. jaceae en car l inae l>ericht v. Frauen-
feld; de larve van c ar linae werd door Laboulbcnc beschreven.

Van de ± 60 Europcesche soorten komen \ in Nederland en 3 in het aaw^renscnd
gebied voor.

1 Snuit, van terzijde gezien, op tie onderzijde van lange haren voorzien; op de bovenzijde

atgei-iat en met eene meer of minder duidelijke, Uielvorniige niiddellijn aan de basis, llals-

scliild dicht rimpelig. Dekschilden van al' de schouders naar liet uiteinde duidelijk versmald,

met duidelijke stippcirijeu. üij versche exemplaren het halsschild met de geringe aanduiding

van haarbanden op de schijf. Dckschildeu vlekkig behaard Versche exemplaren met een geel,

poedervormig exsudaat bedekt. Lengte 7—9 mm. Niet iulandsch. In de Rijnprov. in het Ahrdal.

(flavescens Germ.)

Snuit zonder lange haren op de onderzijde, op de bovenzijde niet afgeplat 2

2 Dek^childen ovaal , bij versche exemplaren met een in 't oog vallend geel bei)oederd haarvlckje

aan de basis van de tweede tussclienriiinue 3

Dekscliilden langwerpig, met parallelc zijden, zonder bovengenoemd haarvlckje; met duidelijke

stippellijnen; dim grauw, vleUkig behaard. Snuit bij het $ aan het uiteinde rimpelig, bij

het ï glad, met aan de basis meer of minder duidelijke kielvormige middellijn. Zwart
(onuitgekleiirde exemplaren kastanjebriün), versche cxem|>laren met een geel, poedervormig
exsudaat, dat langs de zijden van het halsschild eu op de haarvlekjes der dekscliilden dichter

opgehoopt is. Lengte 5I— 5'j' mm. Verbreid ; op verschillende distelacluige Coni p u si te u, als:

C i rsi um-soorten en Carlina vulgaris; op sommige plaatsen niet zeldzaam. De larve

werd waargenomen in de bloemlioofdjes van Cirsiuni arvense en pa lust re. Mei—Juli.

Cplanus Germ.) i. carlinae Oliv.

3 Snuit aan de basis eenigszins gekield, in den regel bijna recht. Halsschild zouder aanduiding

van banden of vlekken op de schijf; zeer dicht rimpelig bestippcld, de tusscheuriiimten der

grootere stippels zeer lijn bestippeld. Dekscliilden ovaal, naar het uiteinde versmald, met
krachtige stippcirijeu. Zwart, vlekkig grauw behaard; versche exemplaren met een geel,

poedervormig exsudaat, dat langs de zijden vaii het halsschild eu op de haarvlekjes der

dekscliilden dichter opgehoopt is. Lengte 74 lo mm. In grasvelden en open plaatsen in bosscheu,

op verschillende Ceu ta u re a-soorten. Niet iulandsch. In de Rijnprov. en Westfalen.

(s t u r n u s Schall.)

Snuit zonder kielvormige middellijn aan de basis, Halsschild, bij versche exemplaren, met de

aanduiding van banden of vlekken op de schijf, minder dicht bestippeld dan bij sturnus.
Dckschildeu korter-ovaal, met duidelijke stippellijnen en lijn lederaclitig-gerimpcide tusschen-

niimten ; met haarvlekjes besprenkeld, welke naast het schildje meer in 't oog vallen. Versche
exemplaren zijn met een geel, poedervormig exsudaat bedekt, dat op de haarvlekjes en banden
dichter opgehoopt is. Overigens is deze soort naverwaut aaii sturnus, doch kleiner. Lengte
6-8 mm. Op onbebouwde terreinen, op verschillende distelachtige C o m p osi te n. Niet

iulandsch. In Westfalen en in de Rijnprov. bij Crefeld eu Dusseldorf.

(planus F. ])_) (jaceae F.)

32. Rhinoeyllus Germar.

Snuit zeer kort, korter dan de kop, zeer dik, eenigszins onregelmatig vierhoekig

;

de sprietgroeven nagenoeg loodrecht naar benedenwaarts gericht. Oogen langicierpig

,

eenigszins wigvormig. Sprieten zeer kort en dik. Scapus kort, in lengte nauwelijks zoo

lang als de eerste 3 leedjes van den funiculus , deze -j-ledig, de leedjes dicht aaneen-
staande. Halsschild veel breeder dan lang, naar voren versmald; de achterrand, tegen

het ternauwernood zichtbare schildje , spits uitgetrokken Dekschilden langwerpig, slechts

weinig breeder dan het halsschild , ongeveer tiveemaal zoo lang als te zamen breed

;

aan de basis elk afzonderlijk- , aan het uiteinde te zamen afgerond. Poolen kort

;

schenen recht , met een haakvormigen einddoorn aan den binnen-tophock en met lange
,

1) Volgens deu heer linort iuu L. [jlauus F. bij l-'leurus in België vuurkonieu.
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afslaan(ie ^ ruwe liareu aan den buitenrand. Derde tarslid sterk tiueelobbi^. Klau7uen
klein, aan de basis sameni^egroeid. Lichaam behaard.

De soorten lc7ien, evenals die van Larinus, op dislclachtig-e Co mp os it en. De larve

leefl en verpopt in de bloemhoofdjes.

Van de i, of '^ Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Zwart; neerliggend, grijs of geelaclnig behaard en bovendien op I;op , lialsscbild, onderzijde
en schenen met 0|igericlne beharing; daaronder dicht, rimpelig bcstippeld. Snuit zeer kort,
onclTcn. Halsschild met vijf langsstrooken van wollige, van voren opgestreken, beharing;

de voorrand, achter de oogen, gelobd en van ccnc liaarfranje voorzien. Dekschilden met ecnigszins

parallele zijden en krachtige stippellijnen, belialve de grondbehariiig met vele haarvleUjcs

eenigszins tot dwarsbanden geschikt. Lengte 45^6 mm. Op verschillende distelachtige Co m po-
siten. De larve ontwikkelt zich in de bloemhoofdjes van Cardnns nutans, Cirsiuin-
soorten en van Centaiirea nigra. In groot aantal in de omstreken van Maastricht; Mei,

Jinii. De ontwikkeling is door Gourcnii, de levensgeschiedenis door Gcrbi beschreven,
(antiodontalgicus Gerbi, thaumatiirgus Rossi, latirostris Latr., Olivieri Gylh.) i. conicus Friil.

XVI. Tribus Curculionini.

33. Lepyrus Schönh.

Sprieten vrij dun, seapus de oogen niet bereikend; funiculus "j-ledig, de eerste

twee leedjes lang-kegelvormig , de overigen koi-i ; het xe lid der knots korter dan de
volgende leedjes te zamen. Snuit langer dan het halsschild, cylindervormig , naar het

uiteinde geleidelijk verdikt. Voorkaken aan de oppervlakte met ecnige lichte haarvlokken.
Oogen weinig gewelfd. Halsschild kort-kcgelvormig , nautcelijks zoo lang als breed, aan
de basis het breedst, naar voren geleidelijk versmald, aan de zijden weinig afgerond

,

van voren en van achteren afgeknot. Schildje klein , driehoekig. Dekschilden eenigszins

langwerpig-eirond , met duidelijke schouderhocken , achter het midden geleidelijk toege-

spitst. Epimeren van den mctathora.x duidelijk. Schenen met een haakvormig ,i;ebogen

einddoorn aan den binnen-tophoek ; daar boven met een spitsen haarkwast. Korfje der
ctchterschenen open, aan den buitenrand kort gekamd , eene gladde , zeer korte plaat
tegen den buitenrand der tars omsluitend. Derde tarslid diep ticeelobbig. Klauwen
gewoon, vrij. Lichaam beschubd en behaard, gevleugeld. Bij het S de snuit iets korter

dan bij het 2 , aan de basis van het achterlijf ;;/<?/ een flauwen indruk.
De soorten leven op vochtige plaatsen , op 7ciilgen , struiken en onder steenen.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Mesosternale voortzetting tnssclien de coxac naar voren afbellend. Snuit zonder duidelijke,

kiclvormige langslijn over het midden. Metasterniim en de stcrniten, belialve de gewone
haarschubjes, aan weerszijden met eene dicht bescluibde vlek. Zwart, dicht met grijze,

bruingrijze of bruinachtige liaarschtibjes bedekt. Halsschild aan weerszijden niet een wit of
geelwitaclitig bcschubden langsband; dicht rimpelig, hier en daar eenigszins korrelig bestippeld.

Dekschilden met diiidelijke stippelrijen, eenigszins vlekkig en aan de zijden iets lichter

beschubd; met eene witte stipvlek iets vóór liet midden op de ic tusscheiiruinue, welke
zelden onduidelijk is of nagenoeg ontbreekt; ook bevindt zich nog een klein onduidelijk
vlekje nabij liet uiteinde op de 5c tussclienruimte 1). Lengte %\— 12J mm. Op vochtige
plaatsen aan Sal ix-soorten , o.a. niet zeldzaam aan duinpiassen op Salix repens.

(colon L. , bipunctatus Fourcr.) i. palustris Scop.

Mesosternale voortzetting tusschen de coxae bultig opgericht. Snuit over de gchcele lengte met
eene kielvormige middellijn. Onderzijde gelijkmatig lijn behaard. Halsschild hoogstens met
flauw aangeduide, witachtige langsbaiiden. Dekschilden zonder witte vlek nabij het midden
op de 4e tussclienruimte, gewoonlijk met een wit vlekje nabij het uiteinde op de 5c tussclien-

ruimte. Overigens in habitus en kleur met palustris overeenkomende, de dekschilden zijn

intussclien iets meer verkort en korter toegespitst, eenigszins vlekkig met haarschubjes bekleed,
soms in smalle, lichte dwarsvlckjcs, zeldzamer hier en daar in langsstrepen op enkele tusschen-
ruimten. Lengte 84 -11 mm. In vochtige bosschen en weilanden op Sa li x-soorten; ook in

aanspoelsel van overstroomlngen. Zeldzamer; Ellecom, llcerenvccn. Steenwijk, Cuijk en
Maastricht; Mei, Juni (binotatus Payk.) 2. capuciniis Scliall.

1) o. üchtwiihT beschrijft van hel eiland Burkuni i-eiie iiüj onbekende var. Iirevia. Deze is kleiner, meer gedrongen, zoodal
de dekschilden niet een en Iwee derde maar een en een derde maal zoo lang als breed zijn Snuit korter en kracliligi-r

,

hoogstens aan de basis en aan hel uileinde uiel eene llauwe middenkiel; de afwisselende tusscbenminilen der dekschilden
duidelijk verheven en gewelfd. De geelachtige middenvlek is zeer klein of onlbreekl.
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34. Curculio L.

(H y 1 o l) i 11 s Scliiinli.)

Sprieten krachtig; ontwikkeld , dicht v<''<'iraan den snuit inf^cplant ; scapus den voor-
rand der oo^i^en ternauioernood bereikend; funiciilus i-tedix, de eerste ticee leedjes tang-
kej^e/vprini^, de volgenden kort ; het \e lid van de sprietknots {het i)e spriellid) korter
dan de volgende leedjes te samen. Snuit lang', eenigszins cylindervormig , naar het

uiteinde iets verbreed; met rechte , tot aan de oogen reikende sprictgroef. Oogcn vertikaal
staande , ecnigssins ovaal , van voren flauw nitgerand. Ilalsschild aan de zijden afge-
rond , naar voren versmald , aan ^weerszijden van de basis flauw uitgerand ; de voorrand
met vrij sterke lobben, onder tegen de oogen. Schildje duidelijk afgerond, behaard,
bij uitzondering kaal en glanzig. Dekschilden langwerpig-eirond , met stomp uitpuilende

schouders en met eene bultige verhevenheid aan het uiteinde van de samenkomende i,e, 50' eti

de tusschcnruimten. Metasternum tusschen de middel- en achtercoxae minstens zoo lang als

het 3e en 4e stemlet te zamen. Pooteft vrij lang; dijen duidelijk-, zeldzamer (de niet in

ons gebied voorkomende C. piceus de G.) onduidelijk getand. Voorschenen met tweemaal
uitgebogen binnenrand ; alle schenen aan het uiteinde met een krachtigen , naar binnen
gerichten , haakvormigcn doorn. Korfje der achterschenen open, aan den buitenrand kort
gekamd, eene zeer duidelijke, gladde plaat tegen den buitenkant der tarsen omsluitend.

De eerste twee tdrslcedjes , evenals het duidelijk 2-lobbige y, op de onderzijde dicht met
borstelharen bezet. Klauwen luijd uiteenstaande. Lichaam langicerpig, met hard tegument

;

gevleugeld. Het i vertoont een brecden indruk aan de basis van het achterlijf en een

rondachtigen indruk op het anale stemlet . — De meeste soorten ontwikkelen zich uit

stronken en gevelde stammen van Coniferen; C. transversovittatus Goeze ont-

wikkelt zich uit de houtige jvortels van Ly t h ru m.
De larve en pop, alsook de geheele levensgeschiedenis van C.abietis zijn door Ratzeburg,

Perris , Oppen e. a.; de larve van t

r

ansver sogut tatus is door Mayct beschreven.
Van de 8 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Halsscliild op de schijf eenigszins afgeplat, tot grove langsrimpels diep, ineenvloeiend bestippcld.
Schildje zeer fijn en minder dicht behaard dan de vlekjes op de dekschilden. Dekschilden in

duidelijke rijen ketenvormig bestippeld; met vlakke, schubvormig gerimpelde tiisschcnrniniten

en twee, nit gele haarvlekjes bestaande, smalle dwarsbanden , benevens kleinere gele haar-

vlekjes daarvóór en daarachter of bovendien daartusschen gemengd , zoodoende bevinden
zich een drietal duidelijke, gele haarvlekjes op de 2e tusschenruimte, waarvan het tweede
nabij het midden; soms zijn deze gele haarvlekjes weinig ontwikkeld; op de schouders
zonder gele liaarvlek. Zwart, bruinzwart, zelden donkerder of lichter roodbruin. Indruk op
de achterhelft van het \netasternuni driehoekig. Lengte 8— 13J mm. De „Groote denncnsniiit-
kever". Zeer gemeen in dennenbossclien (Pinus sylvestris en pinas ter), vooral
in Mei en Jnni gedurende den paartijd. Deze soort is zeer schadelijk, doordat zij met
de krachtige pooten aan de jonge loten of grootere takken stevig vastgeklemd, den
harden snuit door schors en bast been tot in het jonge liout steekt; met de krachtige
kaken veroorzaakt zij aldus wonden, waaruit weldra hars begint te vloeien, zoodat de boom
aan het kwijnen raakt. Ook vreten zij aan knoppen en scheuten van jonge planten , dicht

boven den grond. Na de paring boort het $ door de schors van het onderaardschc gedeelte
van een dennenstomp en legt daarin hare eieren. De larven, welke pootloos en geelwit
(met bruinen kop) zijn, maken achter de schors, ten deele tot in het spint, breedc,
kronkelende gangen, welke niet houtzaagsel geheel gevuld worden; aan het einde dezer
gangen maken zij eene ovale uitholling, waar binnen zij in een, uit afgeknaagde houtvezels
vervaardigden, cocon vcrpoppen. Soms reeds in bet najaar, of eerst in bet volgend voorjaar
of den volgenden zomer komen de kevers te voorschijn; de ontwikkelingsduur is bij onder-
scheidene individu's onder verschillende omstandigheden zeer verschillend. De kevers blijken
veel schadelijker te zijn dan de larven. Behalve op de bovengenoemde Pin 11 s-soorten, treft

men ze ook soms aan op sparren, zilversparren en lorken en zelfs blijft loofliout niet altijd

gespaard i) (tigris Goeze, tigrinus Fonrcr., pini Marsh.) 1. abietis L. 2)
Halsschild op de schijf eenigszins gewelfd; van groote, ronde, diepe stippels voorzien, welke

slechts hier en daar een weinig ineenvloeien. Schildje even dicht als de vlekjes op de dek-
schilden behaard. Dekschilden met ketenrijen van stijipels, welke naar het uiteinde, evenals

1) Zie nader hieruver liij liitzfrmi ü>i\, LaiKtbüUwdicrktiiid''. :2e deel iHH-1 . h\i. tl'.'.

2) Ik betwijfel zeer het voorkomeu van Curculiu piua&tri Gylh. bij la Hulpe ia België'.
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lic korrelig-rimpcligc scul|ntiiir der tiissclicnriiimtcn, in 't oogvallend kleineren (Ijiicr wordciii

liovendicn met sleclits weinige, gele luarvlekjes, waarvan twee wijd niteenstaande op de

tweede tiissclicnruimte; ook bevindt zich een liaarvlckje op den schouder. Kastanjehrnin of
roodbruin. AchterheH't van het nietasternuni niuer boogsgewijze ingedrukt. Lengte 8j— 1

1 J min.

Langs oevers, Jinii— -Sept. De larve in de houtige wortels van Lytlirum salicaria. Ver-

breid, doch overal vrij zeldzaam, (stelliler Fourcr., latuus Rossi) 2. transversovittatus Gocze.

35. Liparns Olivier.

(M u 1 y t e s Schiinh.)

Sprieten vrij dim , scapus den voorrand der oogen niet bereikend; de eerste twee
Icedjes van den i-lcdigen fiiniiulus langwerpig , het ie lid iets langer dan het 2e, de

volgende 4 even groot , eenigszins kogclvormig , al of niet verbreed, het ic grootcr

,

bekervormig ; het ie lid van de knots {het ge sprietlid] korter dan de volgende leedjes

te samen. Snuit (Fig. 116 V) eylindervor?nig, krachtig ontwikkeld, ongeveer zoo lang
als het halsschild, aan het uiteinde iets verbreed; met eeiie rechte, tot aan den onderrand
der oogen reikende sprleigroef , daar boven met eene weinig duidelijke langsgroef. Hals-
schild aan de zijden afgerond, aan de basis recht afgeknot , naar voren iets versmald,

met zwakke, bcwimperde ooglobben. Schildje klein. Dckschilden eivormig, met afgeronde
schouders en verkleefden naad. Ongevleugeld. Metasternum tusschen de middel- en achter-

co.xae bijna zoo kort als het y sterniet. Pooien krachtig ontwikkeld , dijen al [bij de

inhcetnsche soorten) of niet getand; het korfje der achterschenen als bij Curculio;
de groote

,
gladde plaat in een krachtigen , naar binnen gerichten , spitsen haak uitge-

trokken (Fig. W] II). De eerste twee tarsleedjcs over het midden glad en kaal, slechts

aan de zijden met borstelhareii of wimpers bezet ; 2>e tarslid duidelijk t'weclobbig, op de

onderzijde met ecne Jijne-, bij het niet in ons gebied vertegenwoordigde Sub-gen. Trysibius
Schönh. met eene brecde, kale langsgroef. Klauwen vrij. Bij het i der eigenlijke L ip a r u s-

soorten het anale ster?iiet met een breeden , oppervlakkigen indruk.

De soorten zijn zwart , meestal met gele haarvlekjes besprenkeld. Zij leven op heuvel-

achtige terreinen, waar de larven zich ontwikkelen uit deivortelsvan U mbell ifer en.

De larve van L. coronatus werd door Roscnhauer en Mayet , de levenswijze door

Fallou beschreven.

Van de 6 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Hei midden van bet balsschild gelijkmatig en duidelijk bestippcld, met eene meer of minder
gladde middellijn. Het 3e tot 7e lid van den funiculus sterk verbreed, dicht aaneenstaandc.

Voorschenen op den binnenrand, op bet eerste derde gedeelte, hoekig verbreed. De scluib-

vormigc rimpels der dekschilden elk met ecne duidelijke stippel. Dijen duidelijk getand.

Zwart, eenigszins glanzig; balsschild aan weerszijden met twee gele haarvlekjes en met een

gelen baarzoom aan de basis; dekschilden hetzij ongevlekt of slechts met enkele kleine haar-

vlekjes. Lengte 9 — I2i mm. In velden en langs wegen, langs heuvels; op den grond of op
U mbe 1 1 i fe re n , vooral op Anthriscus sylvestris. De larve werd door J. Falloii

aangetroflcn in gecultiveerde wortels (Daucus carota). Uitsluitend in Zuid-Limburg
(Maastricht, lloutbeni en Valkeidierg) aangetroffen i. coronatus Goeze.

Het midden van het balsscbild met groote, opncrvlakkige navelstippels, waar tusschen eene

fijnere bestippeling. Het 3e tot 7e lid van den funiculus niet of nauwelijks verbreed. Voor-
schenen aan den binnenrand niet duidelijk hoekig verbreed. Deze soort is in den regel

grooter dan coronatu». Zwart, de zijden van het balsscbild en de dekschilden overal (hier

en daar in dwarsrijen) niet gele liaurvlekjes besprenkeld. De haarvlekjes staan op iets inge-

drukte plekjes; ook de basis van het balsscbild inet in het midden meestal onderbroken gele

randbeharing. De schubvormige rimpels der dekschilden zonder of slechts met eene onduidelijke

stippel. Dijen met een kleinen tand. De vorm * cariniierostris Gylh. (nee Küster) is iets

grooter en slanker, in den regel met minder haarvlekjes en met minder scherpe, schub-

vormige, meer in de lengte loopendc rimpels over de schijf der dekschilden; dijen zonder

tand, doch met een stompen bult. Basis van het balsschild zonder of nagenoeg zonder gelen

baarzoom. Lengte i;,— 16 mm., de vorm cnrhiaerostri.f tot 18 mm. Vrij gemeen in de

omstreken van Maastricht, in incrgelkiiilen, op velden en tusschen gras; Mei— juli. Uok
bij Veiilo en naar het schijnt ook bij iSrcda gevangen. De vorm cariniierostris bij Aken en

in Westfalcn langs de Riilir, tegen den avond, op I'e t as i te s of fic in a 1 i s. 2. germanus L. 1)

Ik hfUvijfi-l zi'fi- licl vuurkuiiicii van L.
t;

];i b ri r nbi ris Kilst. (— ca r i ui rus tris Küster, iifc Gyili.) bij TitfTiii Belfiii', dt-ie

suoi-l is figpn aan de Alpen en Pyreneeën. De heer Alburt Boiie uoenil deze süort variëteit van L. d ir us Herbsl, wal onjuist is.
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Miii.vops Schöiih.

Scapiis der pl(>w/>c spriclcii .^v/v.j.'-t.v/ , deti voorrand dir oofirn niet hercikom ; hel
ze lid van den funieulus iels langer dan liet y. St>rietgrocven l(d aan de zeer vlakke
oogcn seher/>. Ooglobben van het halsschild vrij duidelijk. Schildje onzichtbaar. Dck-
schdden slechts Tceinig langer dan te zanten breed. Bovenzijde van het lichaam door
ribben en andere verhevenheden oneffen. OngevleugehL Dijen ongetand; schenen met een,
naar binnen gerichten , eindhaak. Korfje der achterschencn aan de buitenzijde half
gesloten door eene plooi van de scheen , zonder kamvormige franje aan den buitenrand.
Derde tarslid niet breeder dan de eerste twee leedjes , niet tweelobbig , slechts op de
bovenzijde hartvormig uitgesneden , zonder uitranding op de onderzijde. Klamven vrij.

Van de 10 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Korc en dik, dofzwart, vccbl met ecnc Icemkorst liedeUt; versclie exemplaren niet enUelc lïjnc,

liicr en daar tussclien de unell'enlieden der dekscliiWcn opgelioopte, aselii;rauvve scliul)jes.

Halsschild lireedcr dan lang, de zijden van voicn afgerond; met zeer gruote, ronde, ondiepe
indrukken of stippen, liet daartnsschen gelegen gedeelte als een nutvverk; met eene
kielvormige niiddellijn; op de onderzijde, van voren, nitgerand. Dckscliilden verkleefd;
oneffen, de onevene tussclicnruimten meer of minder opgericht of bnltig. De eerste
drie tarsleedjes aan weerszijden met stekelige borstelharen , op de onderzijde kaal. Klanw-
lid zoo lang als de eerste drie leedjes. Bij het J' de basis van het acliterlijf niet gewelfd,
zooals bij liet J; anale sterniet met weinig duidelijke, ruwe borstelharen. Lengte 8— 10 mm.
Vooral in het voorjaar, langs wegen en muren, op open terreinen. Een zeer traag insect.
Niet inlaiidseh. In België en in de Rijnprov bij Crefeld en Düsseldorf, langs den Rijn na
overstroomingcn (variolosns F., ? riigosns Goeze) (carinatiis L.)

36. Plinthus Germar.

Scapiis vrij dun, de oogen ternainvernood bereikend; funieulus T-ledig , de
eerste twee leedjes lang ges/rekt, de overigen kort ; ie lid van de knots zoo lang als de
volgende leedjes te zamen. Snuit vrij lang, zwak gebogen, aan den top iets verbreed.
Halsschild aan de zijden matig afgerond, matig gewelfd, met eene meer of minder
duidelijke kielvormige langslijn over het jnidden ; met bewitnperde, rceinig uitstekende oog-
lobben. .Schildje onzichtbaar of uiterst klein. Dekschildcn van voren boogsgewijze uitge-
rand, om den achterrand van het halsschild op te nemen ; met uitstekende schouderhoeken,
elliptisch of lang gestrekt ; soms met enkele haartjes of schubjes bedekt; met eene , door
rijen van diepe stippen of groef'jes gevormde, tralie-achtige sculptuur. Episterncn van
den metathora.x onduidelijk. Dijen duidelijk getand. Korfje der schenen open , aan den
buitenrand kort gekamd; eene duidelijke

,
gladde plaat tegen den buitenkant der tars

omsluitend, welke in een korten haak uitgetrokken is. Derde tarslid duidelijk t'weelobbig.

Lichaatn lang gestrekt. Ongevleugeld.
Van de 5 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Pekzwari tot roodbrnin, kaal, of bij verschc exemplaren met de flauwe aanduiding van sclinbjes
en rijen uiterst korte borstelhaartjes. Sprieten roodbruin. Halsschild cenigszins ovaal, met zeer
groote, rondaclitige, diepe stipiiels, welke op de zijden ineenvloeien; nier eene kielvormige
langslijn en aan weerszijden een duidelijken indrid;. Dckscliilden verkleefd, de zijden van
liet lichaam stevig omsluitend; de langsrijeii, uit hreede, grove stippels samengesteld, staan paars-
gewijze, doordat de ;,e, 5e en 7e tusschenruimten veelal niecr verheven of zelfs kiclvorniig
zijn, ook zijn dezen soms raspachtig gekorreld. Dijen scherp getand; schenen op de binnenzijde
uitgebogen, a,an het uiteinde fijn goudgeel behaard. Tarsen roodbruin, de eerste drie leedjes
op de onderzijde viltig. liij het <? het anale sterniet recht afgeknot, waardoor het uiteinde van
het laatste sterniet zichtbaar is. Lengte 7—9 mm. In bosschcn van bergstreken, vooral op
leembodem; onder steenen, stukken hout, tusschen mos, dorre bladeren en achter losse
schors van gevelde boonien; Maart -November; zij komt tegen den avond te voorschijn i).
Uitsluitend en in aantal in de omstreken van Maastricht gevangen. De larve is door CArf/iH/j

beschreven 1. caliginosus F.

1) Men vondt bij Dijon in Frankrijk di/ civitIiIijIscIiu van dil insect in di- maag van |iadd.n, Ak .i|, Ijar.' iiarliltlijkf IihIiIcii

veieu daarvau verslondun hadden.
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37. Liosoma Steph.

(L e i o s o m a Stepli., L c i o s o m u s Schiinh.)

Sprieten vrij dik , scapns den voorrand der oogen ternauwernood bereikend ; funi-
cultis 1-ledig^ hel ie lid langwerpig ^ het 2e slechts weinig langer dan het 3t'/ het \e

lid der knots [f)e sprieilid) korter dan de volgende leed/es te zanten. Snuit ongeveer zoo

lang als het halsschild , cyUndervormig , iets gebogen; sprietgrocven diep, onder de oogen

gebogen. Oogen rondaehtig, vlak. Halsschild zoo lang als breed, of brceder , aan de
zijden weinig a/gerond, naar voren versmald ; nagenoeg zonder ooglobben en aldaar
niet bewimperd : dicht met groote , diepe stippels bezet. Schildje uiterst klein. Dekschildcn
eenigszins kogelvormig-eirond , zeldzamer meer langwcrpig-eirond ; met krachtige stippel-

rijen. Korfje der achterschcnen open , aan den buitenrand kort gekamd, deplaatvormige
ombuiging rudimentair ; de toprand van alle schenen met een naar binnen gerichten

haak. Derde tarslid duidelijk tweelobbig. Klawd'en vrij. Gitzivart i), glanzig, de
sprieten grootendeels en minstens de tarsen roestklcurig. Bovenzijde kaal of uiterst

onduidelijk behaard. Ongevleugeld. Bij het slankere S de snuit iets korter en dikker,

met de inplanting der sprieten bijna aa?i het uiteinde; de voorschenen slanker en
langer , aan de bin?tenzijde iets jiitgebogen en aldaar , nabij het uiteinde , dichter geel-

achtig behaard ; bovendien het achterlijf met een breeden basaal-indruk. Bij het ? 7ian

verscheidene soorten vertoonen de dekschildcn aan de basis van de ^e stippelrij een

groefje of kleinen i7idruk.

Kleine, 2— 3 mm. lange soorten, 'welke op Ranufic ulacee en, tusschen mos en

vochtig gras lei'en. Over de larve 'van L. deflexiim werd door Perris iets medege-
deeld.

Van de 17 Europeesclie soorten komen i in Nederland en 2 in het aangrenzend
gebied voor.

1 De zijden van liet metnsteriiuni diiiclelijk wit bcscluilHi. Halsschild tusschen de grove stippels

glad en glanzig. Soorten van 2j— 3 mm 1

De zijden van het nietasterniim onlicschiibd. Halsschild tusschen de fijnere stippels lijn gechagri-

neerd. Tiisschenruimten der ketenvorniige stippellijnen Uielvormig verheven, naar liet tiiteinde

gewoonlijk iets meer dan aan de basis; niet uiterst fijne, nioeielijk zichtbare, wijd uiteen-

staande stippeltjcs. Lengte i|—2 nini. Deze soort zou gaten vreten in de bladen van V i ol a

odorata en andere soorten. Niet inlandscli. Bij Aken (cribruni Gylh.)

2 Dijen op de onderzijde met een kleinen tand. Halsschild met eene meer of minder duidelijke

gladde, onbestip|iclde middellijn. Dekschildcn eivormig, met langsrijen van groote, ronde
stippels; de tusschenrnimten breed en vlak, met eene zeer fijne stippelrij en eene rij uiterst

lijne, korte botstcihaartjcs. Dijbasis, schenen en tarsen roodachtig of de pooten, belialve de
tarsen, geheel zwart. Sprieten rood, knots donkerder. Lengte 2j — 3 mm. Op koele, be-

schaduwde plaatsen, op verschillende R a n u uc ui accee n , o.a. op Anefnone ncmorosa
en Rannnculus repens; de larve leeft in den stengelvoet dezer planten; Maart tot

November. Vooral gemeen in leemkuilen bij Maastricht; ook bij Roosteren in Limburg.
(punctatum Marsh ; impressiim Boliem.; ovatidum Clairv., |iars) i. deflexum Panz.

Dijen ongetand. Dekschildcn meer langwerpig-eirond dan de fl e xti m , overigens als deze soort.

Lengte 2J— 3 mm. Tusschen mos. Niet inlandsch. In Noord-Fraid;rijk (Dept. du Nord) en

Engeland (oblongulum lioheni.)

XVH. Tribus T a N Y s p H y R i N i.

38. ïanjsphyrus Schönh.

Sprieten 'vrij dun , scapns den voorrand der oogen ternauwernood bereikend ; het

\e lid 'van den funiculus kort en dik, veel dikker dan de volgende leedjes , het 2e lid

kegelvormig en slechts iets langer dan het T,e , de overi.i^-e leedjes klein; het je lid tot de

eivormige knots behoorende. Snuit dun, tweemaal zoo lang als de kop, cyUndervormig

,

1) (ïnuiltrekleurde cxHUnilürt'ii iijii jjritr.'lirlijk ruodliruiiinclitij; iiit-t fjeclruudr iiuulcii, L. cj a iiup l urn iii lïudl. uit Oustenrijk

lifi'lt slualblauwt' dtkschildt'ii.
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40. Bagous.

gebo,i,^cti ; aan 7veerszijdeii vul eene diepe, onder de ooi^en ^ebogeti sprietgrocf. Oogcn
groot. IlaUschild ongeveer zoo lang als breed, Tan voren en van achteren afgeknot,
aan de zijden eenigszins afgcrond-vcrbreed; gewelfd. Schildje klein, maar duidelijk.
Dckschilden kort-civormig , slechts joeinig langer dan te zamcn breed , veel brecder dan
het halsschild, met nagenoeg rechthoekige schouders. Eerste sterniet tusschen de achter-
co.vae breed a/geknot. Dijen ongetand. liet korfje der achterschcnen smal en schuin
afgesneden ; de haakvormige doorn aan den binnen-tophoek der schenen klauwvormig.
Tarsen dik, het 3e lid diep t7C'eelobbig; het zeer korte klauivlid tot aan de gewone
klamoen tusschen de lobben van het y lid ingesloten. Gevleugeld. Huidskelet vast.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Rocczwart; op de bovenzijde door vvitaclitige scliubvleUjes gcmnrmcrd, op de oiidcr/ijdc met
niet aaiiecnstaande wute scliulijes. Sprieten en sciiencn gewoonlijk liclitbriiln. Oniiitgckleiirdc
exemplaren roodbruin, met rocstkleurigc pooten. Dckscliildcn met duidelijke langsstrefien
en .smalle, vcrlicvene tusscbenruimten. Lengte ij— 1^ nim. Zeer gemeen up waterplanten,
vooral op Lemna, het geheele jaar; 's winters in aanspoelsel. Over de levenswijze geelt
Uannltoii een bericht i. le'mnae Payk.

XVIll. Tribus H Y D r o N o M 1 N 1.

39. Dicranthus Motschulsky.

(A n a c t o d e s Bris.)

Dit genus is zeer verwant aan Bagous, doch onderscheidt zich vooral door de
slanke sprietknots , het zeer lange 2e lid van den funicutus, dat 2\ tot t, maal zoo lang
is als het ie, alsmede door de lange, smalle dekschilden , welke, op het vereenigingspunf
van de ^e en ge fusschenruimtcn , in eene spitse voortzetting uitgetrokken zijn ; daardoor
herinnert het lang gestrekte , smalle lichaam aan een kleinen Lixus. Het ie lid van
den funiculus is aanmerkelijk vergroot en zoozeer tegen de knots aangedrukt , dat het
daarmede een geheel vormt. Nog is de snuit lang, iets langer dan het halsschild, zeer
dun , slechts flauw gebogen

,
glanzig. Halsschild eenigszins vlak gedrukt

, fijn korrelig
bestippeld. Prosternum vVir de voorco.xae duidelijk uitgehold. Pooten lang; tarsen zeer
slank , met zeer verlengde leedjes , het y lid nagenoeg even smal als- of bijna onmerk-
baar smaller dan het ze.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart, zeer diclit granw ot" brtiingranw bcscluibd; halsschild gewoonlijk met twee, door eene
smalle, lichte middcllijn gescheiden, breede, bruine langsbanden. Sprieten achter het midden
van den snuit ingeplant. Dekschilden met diepe stippellijnen en afwisselend verhevene tussclien-

ruimten ; behalve de uitgetrokken spits, de 5e tusschenniimte voor het uiteinde in een
krachtigen bult eindigend; de vlakke evene tnsscbenruiraten incestal donkerder gekleurd.
Lengte 6^ — 8J mm. Deze soort leeft onder water aan riet. Meermalen bij Leiden, ook bij Voor-
schoten , Rotterdam, Vreeland en Watergraafsmeer, April—Jtili; over het algemeen een zeer
zeldzaam dier. .Volgens H. Brauns verlaat de kever in juli de voedingsplant, overwintert
na de copulatie in de modder en legt in het volgend voorjaar eieren in de onderste intcr-
nodiün van riet. Elke larve bewoont een internodiinn voor zich zelve. Is het water diep
genoeg, dan leven drie of meer larven in één halm, echter slechts in de onder water zich
bevindende internodiën. Het aantal regelt zich derhalve naar den waterrijkdom van het jaar.

In droge zomers gaan vele larven dood in de boven het water zijnde iinernodien. De larve
verpopt in den halm en levert inecsta! in het midden van Juli den kever, die tegen het
einde der maand den halm doorvreet. Men vimlt dan den kever bij het uittrekken van den
halm onder water. Het best is den halm in het begin van Juli te splijten.

(vittatus Motsch.) 1. elegans I".

40. Bagous Schünli.

Langer of korter eivormig, zelden lang en zeer smal (B. cylindrus'), -weinig
gewelfd, op verschillende wijze grauw- of bruinachtig bcschubd ; gevleugeld. Sprieten vrij
kort en dun, iets vóór, zelden ongeveer in het midden van den snuit ingeplant ; de eerste
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/jc'ft' Icciljes van den ^i^ladtkii, kalen fiiuiculiis lan,i;ive)-pig en nagenoeg; even lang, of wel het

\c lid een weinig korter dan het 2e; de overige leedjes kort; het ie lid zoozeer tegen, de

dikke knots aangedrukt , dat zij daarmede een geheel vormt ; de knots geheel- of behalve het

ie lid, viltig behaard. S?iiiit kraehtig . nagenoeg cylindervormig , matig gebogen , met
tegen de oogen gebogen sprietgroeven. Oogeii groot , eirond, lueinig gewelfd. Halsschild

eenigszins vierhoekig of kort-eylindervormig , zoo lang als breed of brecder ; nabij den

voorraad ingesnoerd ; dicht korrelig. Prosterniim vóór de voorcoxae duidelijk uitgehold

en ter weerszijden , achter de lobvormige verbreeding achter de oogen, kantig opgericht.

Schildje zeer klein. Dekschilden broeder dan het halsschild , aan het uiteinde te zamen
iets uitgetrokken , doch niet elk in cene scherpe punt ; het achterlijf geheel bedekkend

,

met stomphoekig uitstekende schouders. Anale stemlet met twee opgerichte haarvlekjes.

Pooten lang en dun; dijen ongctand , naar het uiteinde knotsi'ormig verdikt; schenen

aan het uiteinde gekromd , aan den binncn-tophoek met een naar binnen gerichten haak.

Tarsen smal, zonder viltige zool ; het y lid niet of bijna onmerkbaar breeder dan het

2e, afgeknot , of wel breeder en duidelijk tweelobbig. Bij het S de snuit iets korter en

doffer dan bij het 5 , bovendien het halsschild iets smaller en het metasternum en het

eerste stemlet veelal met een indruk Oppervlakte van het lichaam waterafstootend , de

teekening op de bovenzijde geicoonlijk door de aanklevende slib ofleem moeilijk te herkennen.

De soorten leven hoofdzakelijk in stilstaande wateren en langs rivieroevers

;

zij leven , altijd eenigen bij elkaar , onder water aan 7vaterplanten en moorden
,

evenals de He lop h o r u s-soorten , bij het stroomen of het wegvloeien van het water ver

medegevoerd ; jnen vindt ze alsdan in aanspoelscl . Op wanne avonden verschijnen zij

ook boven water. De larven leven, naar het schijnt, in stengels, vooral van riet.

De larve, pop en levenswijze van B. binodulus zijn door Gadeau de Kcrville

beschreven.

Van de 40 Europeesche soorten komen 1 1 /// Nederland en 3 /// het aangrenzend

gebied voor.

1 Spriuikiiots groot, gclicel viltig behaard 2

S|irictkiiots klein, liet eerste lid (liet 9e sprietlid) groot, kaal, glanzig, zoo lang als . Ie volgende

leedjes te zamen (Siib-gen. H e I mi n t lii in ^r p li 11 s Ciissac~). Lichaam kort ineengedrongen ,

pekzwart, diclit aschgrauw besehiibd; sclicnen roestrood, tarsen veelal brnin. Halsschild zeer

kort, naar voren verbreed, bij het 5 meer dan bij het $:, aan den voorpand zwart gezoomd,

met twee donkere vlekken aan de basis. Dekscliilden dofzwart, gewelfd, met grove stippel-

rijen, de stippels groot, niet dicht aanecnstaande; tiissclienriiimtcn gewelfd, zonder bultje

aan liet uiteinde van de 5e tnsschenriiimte. Lengte i|

—

1\ mm. In moerassen, soms in

uitgedroogde poelen, aan de wortels van waterplanten. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk

bij Rijssel (Aiibei Ciissac) (petro Herbst)

2 Derde tarslid niet brecder dan het 2e, zonder duidelijke lobben 3

Derde tarslid breeder dan liet 2c , duidelijk tweelobbig 12

3 Snuit, van boven gezien, minstens vier maal zoo lang als breed, ongeveer zoo lang als

bet lialsscliild (Sub gen. Ly|iriis Schönli.). Sprieten ongeveer in liet midden van den

snuit ingeplant. Lang en zeer smal, eenigszins cylindcrvormig; diclit licru grijs of grauwbruin

bcscliubd, of wel over bet midden van liet halsschild en over den naad der dekscliildcn

meer bruinachtig. Halsschild iets langer dan breed, met nagenoeg reclitc of slechts

weinig afgeronde zijden, van voren iets ingesnoerd. Dekschilden iets breeder dan bet

halsschild, bijna driemaal zoo lang; te zamen eenigszins snavelvormig uitgetrokken en

afgerond; de 5c tnssclienruimte van achteren zonder of slechts met eene llauwe, bultige

verhevenheid; met duidelijke langsstrepen. Lengte 2^—4 mm. Langs vijvers en slooten,

op kroos en andere watcr|)lantcn , ook op de bloemen van Caltlia palnstris. In

de omstreken van Maastricht en Amsterdam; April, Mei. Ook in de Rijnprov. bij Crcfeld

en op het eiland Rorkuni niet zeldzaam, gednrendc een regenachtigen zomer, in de voren

van eene weide (attenuatus Abr.) 1. cyliodrus I'ayk.

Snuit hoogstens driemaal zoo lang als breed. Breedere en kortere soorten, behalve tempes-
tiviis, welke echter niet zoo gestrekt en smal is als cylindrus. De 5e tnsschen-

ruinite der dekschilden aan het uiteinde met eene bultige verlievenlieid, of eene onelVenhcid,

welke, althans van terzijde gezien, bij uitzondering weinig in 't oog valt (Sub-gen.

Bagous Schönli.) 4
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4 Denk' tussclicnniiimc vaii nclitercii, evenals liet uiteinde van de 5e tussclienruiniic, niet eene
kniclnige bultige vcrlievenlieid; eerste tusschcnniiintc aan lie lia.sis, ter weerszijden van het

schildje, niet een klein, glanzig bultje. I.iehaani vrij kiirt en breed, zwart, dirlu bruiiigraiiw

bescluibd; sprieten, schenen en tarsen roestrood. Snuit dik, matig gebogen, bij bet ï langer

dan bij het J. Ilalsscbild bij bet $ smaller dan bij het J, aan de zijden tamelijk recht;

met eene lijne niiddellijn, van voren ingesnoerd; intcrst dicht, korrelig besti|i|)eld. Dekscbil-

den met lijne, nauwelijks bcsti|i|)elde langsstrepen en iets (de al'uisselende sterkerj gewelldc
tiisschenriiiintcn. Sclienen met (jndiiidelijke duorntjes aan de binnenzijde. Lengte 4-4'^ mm.
In stilstaande wateren, vooral in kleistreken; de larven, in aantal bijeen, op Stratiotes
aloidcs. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, (atrirostris F.) 2. binodulus Herbst.

Derde tusschcnriiimte zonder krachtige bultige verhevenheid, of deze is sleclits llaiiw, als eene

zwakke buil, aangeduid; zonder klein glanzig bultje ter weerszijden van het schildje. . . 5

5 Vijlde tusscbenruimtc in een krachtigen bidt eindigend. Deze soort kinnt in grootte en habitus

met binodulus overeen, doch is iets simller en onderscheidt zich, belialvc door het ont-

breken van de bultige verhevenheid op de 3e tussclienruimtc, door liet nagenoeg niet ge-

groefde halsschild en de iets krachtiger, duidelijk bestippclde langsstrepen op de dckscliilden.

Zwart, dicht grauw bcschubd; over het midden soms Ijler en daar iets donkerder; de tusschen-

ruiuiten der dekschilden iets grover gekorreld. Schenen aan de binnenzijde met bebaarde,

lijne tandjes. Tarsen smaller dan bij binodulus, de Icedjes langer. Lengte 4 -4nnm. Langs
rivieroevers. Rotterdam en Leiderdorp; April, Juni.

(binodulus Tlioms. , nee Gylh.j 3. nodulosus (ïylh.

Vijfde tusschenruimte aan het uiteinde slechts iets bultig verheven, of niet eene weinig in 't

oog vallende onctTenheid f>

6 Uiteinde van de 5e tusscbenrinmte met eene weinig in 't oog vallende onelVenheid. Het dichte,

grauwe schubkleed, bij versche exemplaren, eenigszins glanzig, als ware het vernist; de

schubjes vrij groot en duidelijk. Dekschilden niet duidelijke langsstrepen en vlakke tusschen-

ruimten. Halsschild zoo lang als breed, naar voren versmald en iets ingesnoerd; met eene

lijne, maar duidelijke, verdiepte langslijn en twee, vooral naar achteren, donkerder langs-

banden op het midden. Dekschilden hier en daar donkerder gevlekt. Sprieten, schenen en tarsen

roestkleurig. Overigens niet I u t os u s in habitus en grootte overeenkomende. Lengte 3— .li nmi.

Nabij de zeekust. Niet inlandseh. Noord-Frankrijk, Engeland, Dtiitschland en Zweden.
(? argillaceus Gylh., halophilus Redt.) (encaustus Bohcm.)

Uiteinde van de 5e tusschenruimte met eene kleine, bidtigc verhevenheid. Schubkleed dof. . 7

7 Zijden van bet halsschild nabij den voorrand vrij sterk en plotseling afgerond-vcrhreed, naar

achteren duidelijk versmald. Lichaam kort en breed. Dekscliildeu weinig langer dan breed,

veel brecder dan de basis van het halsscliild, met sterk uitpuilende schouders, nagenoeg
parallele zijden, aan het uiteinde snavelaclitig uitgetrokken; met zeer grof besti|)pe!de, lijne

langsstrepen, de stippels op de tusschenruimten ovcrgrijpend. Zwart, grijs of geelgrauw en

bnnn beschuhd; op het halsschild gewoonlijk met twee bruine, breede langsbanden over de

schijf; de dekscliildeu met een lichten dwarsband achter het midden en hier en daar nog enkele

lichte vlekjes. Deze soort is gewoonlijk van eene leemkorst voorzien, waardoor de kleuren
de sculptuur bedekt worden. Lengte 25-33 mm. Langs oevers, vooral in kicistreken; verbreid

en op sommige plaatsen niet zeldzaam, o.a. gemeen bij Amsterdam.
(laticoUis Gylh.; chorinaeus ISohein.; petro Germ., nee Ilerbst) 4. limosus Gylh.

Zijden van het halsschild niet nabij den voorrand vrij plotseling verbreed, veelal naar achteren

met parallele zijden. Meer gestrekte of langwerpige soorten S

8 Scapiis der sprieten ongeveer in het midden ingeplant. Deze soort is gemakkelijk te herkennen
aan de tamelijk gestrekte, eenigszins smalle, cylindervormige gedaante, ofscliooii naar ver-

houding niet zoo lang en smal als bij cylindrus. Zwart, dicht grauw beschubd; op het

halsschild met twee, door eene lichte streep gescheiden, breede, donkerder langsbanden; op
de dekschilden, op enkele tusschenruimten, veelal met rijen kleine, lichter en donkerder
vlekjes en achter het midden met ecu lichten dwarsband, welke den naad bereikt. Funiculus,

schenen en tarsen roodbruin. Halsschild ongeveer zoo lang als breed, aan de zijden niet of
bijna niet afgerond, van voren versmald. Dekschilden iets brecder dan bet halsschild, ongeveer
tweemaal zoo lang als te zamen breed; de tusschenruimten nagenoeg eflen of flauw gewelfd,

ook wel (^tessellatiis Fiirst., adspersits Fi'irst.) afwisselend meer gewelfd en bovendien het

uiteinde van de 5e tusschenruimte met eene sterkere bultige verhevenheid. Lengte 24—3! mm.
Lang oevers van rivieren en ]ilassen;den Haag, Rotterdam, Hillegersberg, Velzen, Amsterdam
en Utrecht. Ook in Iklgiü (dilatatus Thoms.) 5. tempestivus Herbst.

Scapus der sprieten vóór het midden van den snuit ingeplant. Lichaam langwerpig, niet in 't

oog vallend lang en smal 9

9 Voorschenen lang, slank, eenigszins cylindcrvormig; tarsen vrij lang 10
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Voorschenen matig lang, tamelijk breed en plat; tarsen kort 11

10 De eerste drie leedjes der achtertarsen gestrekt en onderling gelijk. Dekscliilden met duidelijk
Gestippelde langsstrepen, veel brecder dan liet lialsscliild; de 5e tussclienruimte aan het uit-

einde met een duidelijk bultje, waarop gewoonlijk cenc witte stip; de 3c tiissehenruinitc

achter het midden eveneens met ecne duidelijke witte stip, daar achter (bij versche cxem-
jilaren) met een lichten dvvarsband 0|i het ariiellcnd gedeelte; geene zijvlek. Halsschild iets

korter dan breed, van voren iets ingcsuoerd-vcrsmald; dicht korrelig liestippeld, zonder
aanduiding van middcngroet'; over bet midden met twee, door eene licbte langsstreep ge-

scheiden, brcede bruine banden. Sclienen en tarsen roodbruin of roestkleurig. Lengte 2i—}\ mm.
Gemeen langs rivieren, vaarten en plassen (subcarinatus Gylii.) 6. fril Herbst.

Het 2e en 3e lid der acbtertarsen even lang als- of slechts iets langer dan breed, doch beiden
in 't oog vallend korter dan het ie. Dekscliilden met gewone langsstrepen, breeder dan het

halsschild ; bij versche exemplaren veelal met eene zijvlek, welke met de vlek op de 3e tussclien-

ruimte verbonden is. Halsschild met zwakke middengroef. Overigens als frit, doch meer
veranderlijk. Lengte 23—3 "i"i- Zeldzamer dan frit; Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Naarden. In lielgie bij Brussel.

(nuiticus Thoms.; longitarsis Thonis. ; frit H. Bris., ncc Herbst) 7. claudicans Bohem.

11 Bovenzijde lichter en donkerder geteekend; lialsschild grijs, met twee, gewoonlijk door eene grijze

langsstreep gescheiden, breede, donkere langsbandeii; dekscliilden donker, met een meer of
minder gegolfden of onderbroken grijzen zijband, welke zich tot aan de schouders voortzet.

Halsschild ruim zoo lang als breed, van voren sterk versmald en ingesuoerd; vrij grof gekorreld.

Dekscliilden over de schijf een weinig afgeplat, breeder dan het lialsscliild, ongeveer ij maal
zoo lang als breed; met vrij diepe stippellijnen, de oneveiic tussclicnruiinten en de naad
duidelijk verheven. Licliaam tamelijk smal, doch breeder en korter dan te m pes t i v u s.

Pooten krachtig, tarsen zeer kort. Lengte 2—2| mm. Langs slooten en vijvers, veelal in

bossclien; den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, VVarnsvcld, Breda, Berg-eu-Dal en
Venlo. In België bij Leuven en Brussel 8. lutulosus Gylh.

Bovenzijde eeukleurig ascbgrauw. Lichaam plomper en meer gedrongen, ecnigszins aan frit
herinnerend. Halsschild van voren diep ingesnoeid, dicht en grof korrelig. Dekscliilden gewelfd,
de onevene tnsschenruimten der lijne, minder duidelijk bestippelde langsstrepen iets gewelfd

;

de 5e tusschenruimte aan het uiteinde met eene onduidelijke bultige verhevenheid. Lengte
3 mm. Langs staande wateren, vooral in bosschen. Niet inlandsch. In België bij Ridderborn,
in de Rijnprov. bij Aken, ook in Oldenburg (diglyptns Bohem.)

12 Uiteinde der dekscliilden, te zamen, vrij lang snavelvorniig uitgetrokken; over den naad, van
achteren, bultig verheven; de 5e tusschenruimte in een duidelijken bult eindigend. Sculptuur
der bovenzijde fijner, op de dekscliilden de korreltjes iii grooter aantal, gewoonlijk vier aan
vier naast elkaar op de eerste tusschenruimte der tamelijk wijd uiteen bestippelde, duidelijke

langsstrepen; de 3e tusschenruimte zonder eenige oneffenheid naar het uiteinde, hoogstens
met een onduidelijk geelgrauw vlekje. Deze soort is grooter en meer gestrekt dan 1 u t u-

lentus en nigritarsis, vooral onderscheiden door de roodachtige sprieten en pooten
(ook de tarsen). Snuit sterk gekromd. Halsschild iets breeder dan lang, naar achteren
niet versmald, met llauwe middengroef. Dekscliilden veel breeder dan het halsschild, de
tusscbenruiniten slechts iets gewelfd of nagenoeg vlak. Zwart, grauw beschubd; op het

halsschild met twee bruinachtige, naar achteren verbreede, langsbanden; de 3e tusschenruimte
al of niet met eene lichte stipvlek achter het midden. Lengte si—4 mm. Langs staande wateren,
zeer zeldzaam. Alleen bij Utrecht gevangen. In België bij Visé en Brussel, in de Rijnprov.
bij Crefeld; ook in Westfalen 51. lutosus Gylh.

Uiteinde der dekscliilden vrij plotseling afvallend, weinig of niet snavelvormig uitgetrokken;
over den naad, van achteren, niet in 't oog vallend bultig verheven; de 5e tusschenruimte
in een zwak bultje eindigend. Sculptuur der bovenzijde grover; de korreltjes der dekscliilden

in geringer aantal, gewoonlijk drie aan drie naast elkaar op de eerste tusschenruimte; de
3e tusschenruimte met een duidelijk wit vlekje. Snuit minder gekromd 13

13 Sprieten en tarsen zwart. Deze snort is iets gestrekter dan lutulentus en daardoor in habitus
meer aan lutosus herinnerend, doch kleiner en o.a. gemakkelijk daarvan te onderscheiden
door de grovere sculptuur en den minder snavelvormig uitstekenden top der dekscliilden.

Halsschild korter dan bij lutulentns, aan de zijden ecnigszins verbreed, naar achteren iets-,

naar voren sterker versmald, met cenigszins stompe achterhoeken; over het midden grover
en iets rimpelig bestippcid. De afwisselende tusschcnniimten op de dekscliilden minder duidelijk

verheven, soms bijna vlak. Snuit aan het uiteinde dtiidelijk bestippeld. Kleur nagenoeg als

bij lutulentus, soms breidt zich de grauwe kleur verder langs de zijden van halsschild

en dekscliilden uit. Schenen roestkleurig. Lengte 2I—3J mm. Langs staande wateren. Zeldzaam;
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42. Smicronyx.

Gorkiiin, lloticrdani , \'la:irciini;cn , Rmirio, l!crgcii-üp-Zoom en Utrecht; ccn zeer klein ex.
l)ij lici-g-en-üal (liinotatiis Stepli., tibialis Stcpli.) 10. nigritarsis Tlionis. 1)

Sprieten, schenen en taiscii rdesikleiirig. I,ich:i:iin korter en lireeiler, diionlat ile dckschililcn
te zanien meer qiiailratisch zijn, (^l'^chl)()n uok daarin eenige vcranderlijkheicl bestaat, ilaar

iets lireedcrc en iets smallere exemplaren voorkomen. HalsscliiKI grol' hestippeUl, ietsmiiulcr
grol' korrelig dan liij nigritarsis; met tamelijk rechte zijden, 'naar voren versmald, met
eene middcngroef. Oekschildcn veel hreeder dan het halsschild, met lijne langsstrepen; de
afwisselende iiisschenniimten sterker verheven, hij \:\v. piuicticaUis ^öum\\. ^vaUditarsus
Schr>nh.) alle insschcnniimteii vlak. Oonkerhriiin en grauw vlekkig heschnhd; overliet
midden van het halsschild met twee, vooral naar aciiteren, hrccde, donkere, door eene meer
ol' minder lijne, grauwe langslijn gescheiden, langshanden. Lengte 2'r|— .5 mm. In staande
wateren, \'ei"hreid en niet zeldzaam; o.a. aan Potamogeton natans.

('[ glahrirostris llerhst,? Collignoni (Collignensis) Herhst) 11. lutulentus Cylh.

41. Hydronoiniis Schönli.

Vit i^enus is zeer verwant aan Ba.i^ous, doch vooral daarvan ondcrsiiieiilcn

doordat ket prostcrnum vn/'ir de voorcoxae niet iiit^i^^ekotd is. Sprieten iets vóór het midden
van den snuit ingeplant. Snuit vrij dik, zoo latig als liet halsschild, matig gebogen.
Halsschild iets hreeder dan lang, aan de zijden, vóór hef midden, iets a/gerondverbreed.
Schildje als eene ronde stip , duidelijk. Dekschilden brecder dan het halsschild, tweemaal
zoo lang als te zamcn breed, mei parallele zijden: aan den top cenigszins snavelachtig
uitgetrokken ; tusschenruimten der fijne stippellijnen effen , met weinig duidelijken bult

aan het uiteinde van de '-^e tusschenruimte. Poolen vrij lang en dun; schenen aan het

uiteinde gebogen , met een naar binnen gebogen eindhaak. Tarsen op de bovenzijde fijn
behaard ; hei 3<? lid hartvormig , duidelijk breeder dan het 2e. Klauwen gewoon.

Van de twee Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Lichaam langwerpig, in voorkomen aan Bagous tempestiviis herinnerend. Zwart; sprieten

(behalve het nitcinde) en schenen roestkleiirig, de tarsen veelal donkerder. Onderzijde vrij

dicht, gelijkmatig, grauw- of geelwitachtig-, bovenzijde minder dicht beschnbd; halsschild

met twee doidierc langshanden over het midden ; dekschilden meer of niinder van witte vlekjes
voorzien, waaronder eene grootere ilwarsvlek achter liet midden, door bruine vlekjes omgeven.
Lengte 25 -35 mm. Zeer gemeen, langs staande Vv-atercn, op de bladen van Alisma jilantago,
met welke [ilant zich de larve voedt; Mei— Aiig. Kaltcnhach geeft eenig bericht over de
levenswijze (tibialis Bohem.) i. alismatis Marsh.

XIX. Tribus Erirrhinini.

42. Siuicronyx SclKinh.

Sprieten iets vóór het midden van den snuit ingeplant, met "j-ledigen funiculus

,

van welke alleen het \e lid langwerpig is. Snuit dun, cylindervormig , matig gebogen
,

langer dan kop en halsschild te zamen ; door eene dwarsgroef van het voorhoofd ge-

scheiden. Oogen vlak, aan de onderzijde van den kop dicht aaneenstaande. Halsschild
07igeveer zoo lang als aan de basis breed, 0/ slechts iets korter ; tiaar voren aanmerkelijk
versmald , tegen de oogen iets lobvormig verbreed. Schildje uiterst klein , nauwelijks
zichtbaar. Dekschilden breeder dan het halsschild, langiaerpig-eirond ; aan het uiteinde

te zamen a/gerond, het achterlijf geheel bedekkend; met sto?np uitstekende schouderhoeken,
jnet duidelijke stippellijnen , van welke de \oe zeer verkort, veel korter dan de ge is

;

evenals het halsschild duidelijk of slechts hier en daar, zeer onvolkomen beschubd.

Voorcoxae op de achterhelft van het prosternum ingeplant, aaneenstootend. Dijen mei
een klein tandje, dat, volgens J. Faust , bij het J onduidelijker is dan bij het $.

Schenen aan den binnen-tophoek in een naar binnen gerichten haak uitgetrokken. Tarse?t

1) Vele >clirijvei-s liebeliuuweii iï- nigritarsis Tliuiiis. als varii-li-il van lululrnlns (ijlli,, \\\. i. ^ijn dit tweefnicdesuorten.
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brt-cd , het y lid breed Iweelobhig, met viltige zoel ; klauwlid zeer lang. Klauwen _i;ewoon,
aan de basis samengegroeid. De soor/en zijn zwart, behalve o.a. de Zuid-Europecsche
S. cyaneus Gylh., 7velkc blauwachti:^ en sterk glamit; is en wier deksclulden van
uiterst fijne stippelrijen voorzien zijn..

De soorten leven op verschillende parasiteerende planten., voor een deel op
Cu s CU t a-soorten i), waar de larven cecidiën veroorzaken. Volgens Hieronymus
veroorzaakt S. j u nger man n iae aan Cuscuta europaea meestal langiuerpige
of meer rondachtigc

,
gladde, sappige, i- tot 2-kamerige stengelaanzwellingen , tot de

grootte van eene erwt, daarin leeft de larve ; de vorming dezer gallen berust op hypertrophie
van het bastparcnchym. Volgens J. Mik zou S. coccus vermoedelijk ook op Cuscuta
dergelijke gallen veroorzaken, dn Juni verlaat de larve de plant om in den grond te

verpoppen ; in Juli en Aug. verschijnt de kever.

Van de i^ Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Kliuuvcn ongelijk, ilc binnenste rtidinientair. Glanzig zwart, op de bovenzijde bijna gelieel kaal,
hier en daar met smalle, gemakkelijk afvallende scliubjes bezer; onderzijde lijn witach'.ig
besehnbd. HaKsLbild ecnigszins kogelvormig gewelfd, zeer lijn be<tip|icld. Oekscbilden met
dnidelijl;c stippellijnen. Pooten zwart, soms iets roodbruinaLiitig. Lengte ij mm. Op C u se 11 ca
europaea. Eenmaal In de Waalsdorpsclie dniuen bij den Haag, Mei; ook bij Arnbem, [nli.

Ook in Wcstfalen fpolitns Hohem., ciiscutae Cli. Bris.) 1. coecus' Reich.

Klauwen gelijk. Zwart; bij vcrsche exemplaren op de onderzijde dicht-, op de bovenzijde
duidelijk, veela! eenigszins vlekkig, granw bescbidid. Halsschild Hjn bcstippeld. Dekschilden
met lijne langsstrepen , waarin onduidelijke stippels. Lengte 1^—2 mm. Eveneens op Cn se n t a
europaea, langs beschaduwde boschranden. Eenmaal bij Maarsbergen, Mei. In de Rijnprov.
bij Aken eu Crefeld , ook in Westfalen.

fciciir Gylh., variegatus Gylh.) 2. jungermanniae Reich.

Pacliytycliius Jekel.

CS t y p b 1 o t y c h i u s jekel, P, a r y t y c h i u s Jekel)

Snuit lang en dun; de sprietgroef tegen den onderrand der, aan de onderzijde ver
uitecnstannde , oogen gericht. Scapus der sprieten op eenigen afstand van den tnondhoek
ingeplant , funiculus ^-ledig. Halsschild meestal nagenoeg zoo breed als de dekschilden.
Dekschilden met duidelijke, afgeronde schouderhockcn ; met duidelijk bestippelde,fjne langs-
strepen ; de randslreep (loé) rudimentair of ontbrekend, nimmer langer dan de episternen
van den metathorax ; aan het uiteinde te zamen afgerond. Achterrand van het 2e stemlet
gewoon , overal van de basis van het 4e verwijderd en niet , zooals bij het genus
Ty e h ius , 7i>aartoe , volgens oudere schrijvers , de soorten van dit genus (alsdan als
sub-genus) gerekend werden , aan weerszijden de basis van het 4e stemlet, over het y
heen, bereikend. Bovendien zijn bij Pachytychius de vrije tarsklauwen gewoon en
niet , zooals bij Tychius, van een aanhangsel voorzien. Voorco.xae volkomen aaneen-
staande. Schenen aan den binnen-tophoek met een naar binnen gerichien haak. Derde
tarslid diep tweelobbig , op de onderzijde met fijne borstelharen.

De larven leven in de peulen van F ap i

l

iotiaceei'n 2).

Van de 20 Europeesche soorten zou i in het aangrenzend gebied voorkomen.

Eivormig, tamelijk breed en plomp; pekzvvart of pckbruin; de bovenzijde, behalve een breede
middenband op het halsschild en vele verspreide bruine vlekken op de dekschilden, dicht
witgrauw beschubd; de schubjes der dekschilden ovaal. Halsschild zeer verbreed , met sterk
afgeronde zijden, zeer dicht bestippeld. Schildje duidelijk zichtbaar. Snuit, sprieten en pooteii
roodbruin. Het 2e lid van den funiculus langwerpig, ongeveer half zoo lang als het ie.

Dijen ongetand. Lengte 2j— ^i mm. 0|) Sarothamuus vulgarisen volgens i. vo;/

Heyden op (Icnista pilosa. Niet inlandsch. Zij zou in de Rijnprov. bij Elberfeld voor-
komen. De ontwikkeling is door Dufmir beschreven (sparsutus Oliv.)

Il S. .yniieus (;>ili. lerll
,
vullens /i.i//'"!/, i" Jfn (ii';\M,ll..n stn.s''lvijol van OruliaiU'ln' (P li p I i p a o a) lul.'a.

2) VulRfiis Prms \n-n di' laivr van tl,' /.iml-Fiaiiv lir P. ^i' a 1. r i iip I I i s r,„viih. in (!. iluosvni, lilen van H H i a n t li |. ni il m
HUIIalum Mill, (l'am. C i s I i ii e pi^ ii).
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4:?. Orlliocluietes Germar.

Sprieten vóór hei midden van den snuit ingeplant, met G-{Sul>-gen. Sirenes
Schönh. — Orthochaetes i. sp.), 0/ T\Sub-ffen. Sty/> it/ tis Sc/dinii.) ledigen funiculus,

van we/ke het \e lid aan het uiteinde knotsï'ormig verdikt is, de volgende leedjes kort.

Snuit ongeveer zoo lang als het halsschild. cylindervormig, gebogen ; de sprleigroef

tegen de onderzijde of legen het midden der oogen gerieht. Oogen aan de onderzijde

van den kof ver uiteenstaande. Lichaam langwerpig, meer of minder smal; met opgerichte

schuitjes, schub- of borsteUiaren bezet; ongevleugeld. Halsschild eenigszins vierhoekig

,

namvclijks zoo lang als breed , van voren met weinig ontwikkelde of nagenoeg zonder

ooglobben. Schildje onzichtbaar. Dekschilden eenigszins langwerpig-eirond , naar voren

versmald, zonder uitstekende schouders; met cene rij dikke, witte, opgerichte schuitjes

of borstelige schubharen op de onevene tusschcnruitntcn. Voorcoxae aaneenstaande. Middcl-

coxae niet dichter bij de voorco.xae staande dan bij den top van de, tusschen de achter-

coxae gelegen , melaslernale voortzetting. Alle dijen ongetand. Schenen aan den binnen-

tophoek met een naar binnen gerichten haak. liet y tarslid tweelobbig, zonder borstel-

haren op de onderzijde. Klariwen gewoon.

De soorten zijn trage dieren, welke aan den voet van planten en tusschen afgevallen,

dorre bladen leven; veelal zijn zij a(gewreven of met eenc korst van leem ofaarde bedekt.

Van de 5 Europeesche soorten komt i \behooreiide tot het Sub-gen. Sirenes) in

A^ederland voor.

DcUscliilden hngu-crpig-eiroiul, niet diepe .sti|i|iclrijcn; de iia:id en de afwisselende tussclien-

riiimtcn meer verlieven en niet cene rij, bijna rechte, iipgerielite, borstelige seliiibliaartjcs

bezet. Kop en bals.scliild rimpelig bestippeld en met verspreide, sterk gebogen, eenigszins

neerliggende borstellianrtjes. I.icliter of donkerder roodbruin; de deksciiildeii elk met ol

zonder' eene, niet sclicrp begrensde, zwarte middenvlek. Lengte 2\—2'l mm. Levenswijze

onbekend, liet voorkomen bij Lasiiis fuliginosns is toevallig. Zeer zeldzaam. Bij Katwijk

en den Maag, in de duinen op bet zand. April; ook bij St. Pietcr en lloutbem (Limburg),

|nni en juli. In de llijnprov. bij Aken.
(sctulosus Gylli., erinaeeus du Val) 1. setiger lieck i).

44. Pseudostjphlus Toiunier.

Snuit iets langer dan het halsschild, vrij krachtig ontwikkeld , cylindervormig

,

slechts weinig gebogen. Sprielgroeven recht, tot de onderzijde van de oogen gericht.

Sprieten tamelijk forsch , op een afstand van den mondhoek ingeplant ; scapiis geleidelijk

knotsvormig verdikt, den voorrand van het oog bereikend ; funiculus 1-ledig, het ie lid

langer eii dikker dan de overige leedjes ; knots eivormig, met toegespitsten top, het

eerste lid zeer groot. Oogen groot, naar onderen gericht. Halsschild ïoeinig of niet

verbreed, aan 'de zijden iets afgerond; van voren iets bultig opgericht, met zwakke

ooglobben. Prosternum vrij sterk uitgerand. Schildje zeer klein, als eene stip. Dek-

schilden langwerpig-ovaal , in V oog vallend breeder dan het halsschild ; met duidelijke,

uitstekende schouders. Voorcoxae aaneenstaande. Middelcoxae dichter bij de vooreo.xae

staande dan bij den top van de , tusschen de achtercoxae gelegen , melaslernale voort-

zetting. Poolen kort, krachtig ; dijen knotsvormig, ongetand; schenen aan den binnen-

tophoek met een zeer kleinen haak. Tarsen kort en breed, het y üd tweelobbig en

breeder dan het 2e. Klauwen ge^voon, vrij. Lichaam dicht met rondachtige
,
grawd'e

,

liggende schubjes bedekt en op de dekschilden bovendien op de afwisselende lusschen-

ruimten met rijen opgerichte schubharen. L/abilus aan Orthochaetes herinnerend.

Van de 2 of 3 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Langwerpig, donker roodbruin; grootendeels bedekt met eene doffe laag van witgranwe,

rondachüge scliiibjes; .snuit, sprieten cii pootcn roestklenrig. Snuit met eeiiige langsstrcpen,

door een dwarsindrid; van liet voorhoofd gcscbcidcn. Eerste lid van den funiculus tweemaal

zoo lang als het volgende lid. De onevene tussclienruimtcn op de dekschilden sleclu.s weinig

1) IV opgiivv v:in O. iiisiiiiuï AiiIh- iii mijiio «M.-invc N:i;Mnlijsl der Nnl.il S, liildvl. liiv ISS;7n li.Tiist ..p .iiijiu>t.' drlcTininalin

4°
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45. Grypidius.

verheven, met eeiie rij vnn weinige opgerichte scluiliharen , \vell;e , evenals liet schnhUleed,

ilikwerl' algewreven zijn. Lengte 2I— 3 nini. Op Matricaria chani o ni i 1 la. Zeer zeldzaam.

Leiden, Mei; in Limburg bij Roosteren en Manstriclit, Mei— (nli.

(setiger Perris) i. pilumnus Gylh.

Procas Slephens.

Sprieten vrij lang en slank, tegen, den mondhoek ingeplant ; scapus den voor-

rand der oogcn niet bereikend; funiculus i-ledig, de eerste 3 leed/es langu'erpig , vtct

de overigen geleidelijk korter ivordcnd. Knots langwerpig-eirond, duidelijk ó,-ledig. Snuit

vrij lang en dun, cylindervormig, iets gebogen, aan het uiteinde een 'iceinig verbreed.

Oogen op de onderzijde van den kop ver uiteenstaande. Halsschild eenigszins veratiderlijk,

aan de zijden afgerond-verbreed , naar voren versmald; met duidelijke ooglobben, aan
de basis recht afgeknot. Schildje zeer klein. Dekschilden veel brceder dan het halsschild,

ongeveer de helft langer dan te zamen breed ; met sterk uitstekende , eenigszins afgeronde

schouders. Dijen knotsvormig verdikt, ongetand. Schenen aan den binnen-tophoek met
een naar binnen gerichten haak Het y tarslid sterk tiveelobbig , op de onderzijde der

lobben met fijne borstelharen bezet. Klauwen gewoon , vrij. Gevleugeld.

Van de 2 Europeesche soorteii komt i z'« het aangrenzend gebied voor.

Dofzwarc, eenigszins gechagrineerd; fijn, marmerachtig, grijs en zwart behaard en bovendien
met (van terzijde gezien duidelijke") zeer kleine, bijna neerliggende borstelhaartjcs; onder-

zijde zeer dicht bestippeld. Sprieten roodbruin. Halsschild met onduidelijke, verlievene

iniddcllijn. Schildje behaard. Dekscliildcn met duidelijke stippellijnen, de loe minder scherp.

Schenen aan de basis wit beliaard en aan den top met lange, ruwe, witte beharing. Tarsen
roestkleurig; de eerste twee leedjes op de onderzijde met vrij lange, ruwe haren. Lengte
5--7 mm. Gedurende den winter en het voorjaar, in den grond, onder steenen en aan booin-

wortels; soms tegen nuiren. Niet inlandscli. In België bij Ridderborn, in de Rijnprov. bij Crefcld.

(picipcs Marsh., Stevenii (.'.ylh., atoniariiis Gene, graiiulicollis Walton, moestus Bach, Cottyi

Perris") Carmillacus F.)

45. Grypidius Stephens.

.Sprieten lang en dun , iets vóór het midden van den snuit ingeplant ; scapus de

oogcn niet geheel bereikend; funiculus •] -ledig, de eerste tjvee leedfes langwerpig ; knots

met volkomen van elkaar gescheiden leedjes. Snuit dun, cylindervormig, langer dan
kop en halsschild te zanten

,
gebogen ; bij het S korter en minder glanzig dan bij

het 5. Halsschild een weinig breeder dan lang, iets vóór het midden het breedst

,

naar voren en naar achteren vcrstnald. Schildje zeer klein , langwefpig. Dekschilden

aan de sterk uitpuilende schouders bijna tweemaal zoo breed als het halsschild aan de

basis, ongeveer de helft langer dan te zamen breed; elk van achteren bultig verheven

of jneer gelijkmatig gc7velfd en bo'vcndien iets verbreed , daarop iets samengeknepen.

Voorcoxae aaneenstaande. i)ijen getand. .Schenen aan den binnen-tophoek met een uiterst

kleinen haak. Voorschenen aan den buitenkant recht , aan den binnenkant tweemaal
zeer Jlamv uitgebogen , bijna recht. Het korfje der achterschenen volkomen aan hel

uiteinde geplaatst. Tarsen breed, het y lid breed tweelobbig , fnet borstelige zool;

klauivlid zeer lang, met twee gewone, vrije klamven. Lichaam beschubd.

De 2 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Mesosternum tusschen de middelcoxae smal, doch niet lijnvormig. Dekscliildcn van achteren

bultig verheven, aan de zijden, onder de schouderbuil, iets ingeknepen; de 3e, 5e en 7c

tusschenruimten bultig opgericht; met duidelijke stippellijnen. Bruinzwart; de borst, de

zijden van het halsschild, alsmede het uiteinde en de zijden der dekschilden dicht vuilwit

en liclit geelbruin vlekkig beschubd; het midden van het halsschild en het ruggcdeclte der

dekschilden bruin tot zwart, op de bultige verhevenheden der tusschenruimten eenigszins

lluweelachtig zwart. Dijen nabij het uiteinde wit geringd. Bij sommige exemplaren is op de

bovenzijde de donkere kleur minder uitgebreid, of zij is meer gelijkmatig bruinaclitig, meestal

echter zijn de lichte en donkere tinten scherp gescheiden. Onuitgekleiirdc exemplaren zijn

roodhruinachtig. Lengte 4S

—

fi\ mm. In vochtige weilanden, vooral in vccnstreken, vrij

gemeen up Eqnisetum ar ven se en pa lust re. Volgens l'crr'ts leeft de larve ver-

moedelijk in de stengels van Eqnisetum pa lustre. (nigro-gibbosus de G.) i. equiseti F.
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Mcsijsicrmim tussclicn de iiiiiidclL-uxau zeer smal, lijiivdiini^. Dekscliiliieii gclijkmang gewelUf,

zomier iii 't oog valleiulc liultigc verlievcnliecien of cceUeiiiiig; met weiiiii; iluicielijl; lie-

stippeUte hngsstrcpeii en nagenoeg gelijkmatig verhevene tnssclienrniniten : aan ile zijden onder

de schouders zeer weinig of niet ingcknepen. 7-wartliriiin of donker roodlirnin; gelijkmatig

liniin of liruingraiuv-, ol' aan de zijden van lialsseliild en deksehilden iets lieliter liescluilid ,

en met (van terzijde zielitiiare) sterk naar aclncren gebogen, kleine borstelhaartjes. Pooien

lichter of donkerder roodbruin; dijen weinig diclit, gelijkmatig behaard. Lengte .li- -4':; »>i"-

Op waterplanten en vooral onder aanspoelsel der rivieren en beken; zeer verbreid en op

sommige plaatsen niet zeldzaam (obliteratns llerbst) 1. brunncirostrU F.

46. Thryogenes I5t?fk>l.

(li r i r r h i n n s Stephens)

Spy'uicii i(ls ','i',nr hel inithïeii van den snuit inxeplanl : scapiis de oo.i^cn naifcnoeg

hercikcjid; ftiniaihis i-lcdi,!; , de eersle twee leed/es /an,i,'-ic'e>/>itr ; Icedjes der knots vast

aatieciif^eshten. Snuit /(?/yw dan kop en halsschild te zamen . zeer dun
.
gebo;j;en ; de

diepe 'sprietgroef tot aan den voorrand der oogen reikende. Oogen rondae/iti.t,'
,

iets ,i,^e-

'welfd. Ilalsseliild slechts iets breeder dan lang, van voren en van achteren recht a/geknot,

aan de zijden eeni,i,'szins afgerond-verbreed, na,i;enoe'^ zonder oog-tobben. Schildje klein.

Deksehilden slechts weinig breeder dan het halsschild, met cenigszins uitpuilende, afge-

ronde schouders ; ongeveer tweemaal zoo lang als te zamen breed; met nagenoeg even-

wijdige zijden-, aan het uiteinde versmald. Prosternum van voren afgeknot en aldaar

door
'

eene verhevene djcarsstrook gezoomd, icelke van achteren door eene duidelijke

,

verdiepte dwarslijn begrensd is. De eerste sternitcn aan weerszijden begrensd door eene,

tot de tergiten behoorende , smalle strook; het tweede sterniet ruim zoo lang of ongeveer

even lati^ als de volgende t'wee sterniten te zamen; het anale sterniet aan den achter-

rand met twee haarbundels of eenige opgerichte haartjes. Voorco.xae aaneenstaande

,

dichter bij den achter- dan bij den voorrand gelegen. Alk dijen knotsvormig verdikt,

ongetand:' schenen lang en slank, gebogen, aan den binnenkant duidelijk t7iiieetnaal_

uitgebogen en aan den binnen-tophoek met een naar binnen gerichten haak (als bij

Erirrhinus, Fig. 117 F/). Tarsen tamelijk breed; het y lid breed tweelobbig , met

behaarde zool. Klau-wlid zeer lang, ?net gewone vrije klamoen. Lichaam eeniirszins

langtverpig, de deksehilden over de geheele oppervlakte met meer of minder brcede schubjcs

bedekt, of wel alleen langs den naad met een zoom van korte, breede schubjcs. het

overige gedeelte met haarschubjes bedekt. Gevleugeld. Bij het i de snuit -weinig glanzig,

de eerste twee sterniten met een diepen indruk en het anale sterniet aan den top afgeknot.

De soorten leven in moerassige streken, op Cyperaceccn.
De 3 Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

1 Deksehilden over de gehecle oppervlakte met breede, korte schnbjes bedekt 2

Deksehilden met haarschubjes bedekt, slechts langs den naad met een zoom van korte, breede,

iraiiwc schubjcs. Deze soort heeft het voorkomen van Ne reis, doch is doorgaans grooter, met

breedere deksehilden en, behalve door liet schubkleed, onderscheiden door den meer bestippeldcn,

breedcrcn en (vooral bij het (J) duidelijk in de lengte gestreepten snuit. Zwartbriiin of donker

roodbruin; het baarkleed op de bovenzijde geel of goudgeel, op de deksehilden vlekkig

(oewoonlijk met een in 't oog vallend vlekje nabij het uiteinde), aan de zijden van Wx.

halsschild dichter dan op het midden. Onderzijde witgrauw (over het midden van het achterlijf

meer verspreid) beschubd. Sprieten en pooten roodbruin. F^engte 3i - i,\ inni._ Zeldzaam.

Den Haag, Rotterdam, llilversmn, Kortenhoef, Zeeburg en Gorkum; A|iril, JuH.
3. scirrhosus C.ylh.

2 Het 2e lid van den funicnlus zoo lang als het ie, het 3e hmger dan breed. Snuit zeer lang.

1'ekzwart; onderzijde dicht wit-, bovenzijde grauw geelachtig, cenigszins vlekkig beschubd.

Sprieten, snuit en pooten lichter of donkerder roodbruin. Snuit dicht bestippeld en cenigszins

gestreept. Halsschild over het midden in den regel minder dicht beschubd, waardoor eene

donkere middcnvlek zichtbaar is. Dckscliilden, vooral langs den iiaad en langs den zijrand,

met duidelijke langsstrepen ; dicht met korte, rondachtige schubjcs bedekt; nabij het uiteinde

met eene 'lichtere, rondachtige scliubvlek. De afwisselende tusschcnrnimten, vooral naar

achteren, met rijen uiterst korte, lijne borstelhaartjes. Lengte 33—5 mm. Langs staande

wateren, op verschillende Scirpus- en Carex-soorten. Volgens Buic leclt de larve in de
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stengels van Sc ir pus lacustris en ondergaat aldaar hare inetaniorphose; de kever kruipt

in September uit cle pop. Verbreid en niet zeldzaam. (inquisitor Ilerhst) i. festucae Ilerbst.

Het 2e lid van den fiiniL-uliis korter dan liet ie; het 3e, evenals de volgende lecdjes,

kort, eenigszins kogelvorniig ol' verbreed. Snuit korter, bovenop weinig bestippcld.

Pekbruin; onderzijde witathtig-, bovenzijde gcelgrauw beschubd; over het midden van liet

hals>.child ontbreekt het scliubklced nagenoeg geheel, slechts bevindt zich daar cene lijnc

beharing. Dekschilden eveneens, over den naad (behalve op de eerste tusschenniimte), tot

over het midden, met een breeden , vierhoekigen, ondicht beschiibden band. Deze soort

gelijkt overigens op kleine exemplaren van Festucae, doch is vooral door de kortere

leedjcs van den funiculus der sprieten te ondersdieiden. Lengte 3—3^ mm. Terzelfde plaatse

als festucae. Niet zeldzaam Cpalustris Gylh.) 2. Nereïs Payk. O

47. Erirrhinus Schönh.

Dit genus onderscheiJf zich van Thryogenes, doordat liet prosternum van voren

uitgerand is, zonder duidelijken , verheven randzoom , ook is de verdiepte dwarstij

n

weinig scherp ; bovejidien de dekschilden glad of met schubhaartjes , doch nimmer met

korte schubjes bedekt. Oogen ovaal , vlak. Voorrand van het halsschild met duidelijke

oo^lobbcn. Bij het i de basis van het achterlijf, op de eerste twee sterniten , met een

oppervlakkige?! indruk ; bij het ? breidt zich deze indruk niet op het 2e sterniet uit.

De soorten zijn zicart of pekbruin, glad of met weinige schubhaartjes, zelden vrij dicht,

bedekt. Zij leven langs oevers op waterplanten.

Van de lo Europeesche soorten komen 3 in Nederland en i /// het aangrenzend

gebied voor.

1 De smalle zijstrook der sterniten zonder schubkleed. Voorschenen aan den binnenrand met

lijnc tandjes bezet. Voorkaken aan de buitenzijde niet uitgerand (Sub-gen. Notaris Steph).

Bruinzwart. Snuit zoo lang als kop en halsschild te zamen; si)aarzaam, lijn bestipjield , niet

nestreept; glanzig. Malsschild vrij grof en zeer dicht bestippeld, in elke stip een schuh-

haartje; tie middellijn glad; aan weerszijden met eene dicht geel behaarde, smalle langsstrook.

Dekschilden met onduidelijk bestippelde langsstrepen en korrelige tnssclienruimten ; ongelijk-

matig en sjiaarzaam, soms wat dichter met geelbruine scliubhaartjes hezet , met eeue haarstip

(welke zelden ontbreekt 2)) achter het midden op de 3e tusschenruimte , veelal ook de

ouevene tussclienrnimten dichter behaard. Lengte 55—9 mm. Op Cyp era ceeë n , langs

rivieren en vaarten; verbreid en niet zeldzaam i. bimaculatus 1'.

De smalle zijstrook der sterniten met een dicht, wit scludikleed bedekt. Voorschenen aan den

binnenranci gaaf. Voorkaken aan de buitenzijde uitgerand (Sub-gen. Er yens Toiirn.) . . 2

2 Bovenzijde nagenoeg kaal, glanzig, hoogstens met enkele fijne haartjes bezet. Snuit dicht en

duideiijk bestippeld, niet gestreept; met lijne, gladde middellijn. Halsschild grof, over het

middcii iets meer verspreid, bestippeld. Schildje duidelijk. Dekschilden met duidelijk bestippelde

langsstrepen en uiterst lijn bestippelde eu dwarsrimpelige , breede tusscheuruimten. Zwart,

sprieten en pootcn roodbruin. Lengte 54—6J mm. Niet inlandsch. Deze soort zou in Oldenburg

voorkomen (aetbiopsF.)

Bovenzijde vleUkig met schubhaartjes bedekt 3

3 Zijden van het metasternum en de pleurae fijn bestippeld en met een dicht witachtig schubkleed

bedekt. Tusschenrnimte der oogen iets smaller dan de basis van den snuit. Snuit langer dan

kop en halsschild te zaïnen, gebogen, op de achterhclft duidelijk gestreept. Halsschild grof

en dicht rimpelig bestippeld, met gladde middellijn; de voorrand met sterke ooglobben;

aan weerszijden met een dicht geel behaarden langsband. Dekschilden meer dan de helft

langer dan te zamen breed; met weinig duidelijk bestippelde langsstrepen, de binnensten

meer verdiept en duidelijker bestippeld dan de buitensten; tusschenrinmten korrelig; op de

3e tussehenruimte, achter liet midden, gewoonlijk met eene gele haarstip; overigens met

iiaarvlekjes. Sprieten en pooten lichter of donkerder roodbruin. Lengte 6—7I mm. Niet

\\ Pirn.s- luu di-M suüil mi'iiiiKfl.n 0|. C n I a m a gros l i s s y I V .1 I i l a IIC. (a ru 11 d i 11 a isa l'ali.)
,

.-pni- G r a m i n ee
,
pc-

vani!c-ii liihliiil, liij (erondeiT-lflt dal di' larven in de halmen leven, waarin liij de s|jureii van pingen aanlrol.

1) (I S,liiini!,T l.i'selireef eene K. salarins van Burkum, als S|iee, nov. ui var., welke sleelils SJ mm, lang, veel smaller en

gesUvkler din Ij iniaeu 1 a Ins is; siinil minder gelmgen, aan liel uiteinde met eene naar linilen gerielile verdikking, welke

hii himaculalus ontbreekt. Hel eenige (manneli|k) exemplaar Mm volgens Fiiiisl wellielil onrijp 7ijn. Ik vermoed dat hel

sli-ehls eene afwijking van himaculalus is, w.dke soorl mei heUekkiiig lol de groolle. hreedle en aanwezigheid van hel

wille vlekje laiiiplijk veranderlijk is.
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zcUiznam op vcrscliillciulc watcrplniucii iils: Ca re x-soortcn ; zij overwintert o.a. in ilc stengels

van Typlia latil'olia. Door lieii lieer Leesberg ccnranal bij ilen 1 laag, gemeen i)p koolzaad
aangetrolVen 2. scirpi 1".

Zijden van het meta>.terniim en de pleiirae groF l)esti|)peld , zonder witaclitig scluililtlccd. Tiis-

sclienruimte der oogen even breed als de basis van den stuiit. Snuit zou lang als kop en
halsscliild te zaïnen , gebogen; van voren spaarzaam, van ncliteren dichter en hier en daar

in rijen bestippeld. llalsschild grof en dicht bestippeld, over het midden niet eene gladde,

iets verhevene, middellijn; de voorrand met duidelijke ooglobben. Oekscliilden korter dan
bij scirpi, met grot' besiippelde langsstrepen en dicht en lijn rimpelige tiisschenrnimten.

Zwart, de dekschilden bij niet geheel niigekiciirde exemplaren kastanjebruin ui roodbruin;

de dekschilden, behalve de vlekkige beharing, meestal met eene haarstip achter liet midden
op de 3e tusschcnruiinte. S|)rietcn en pooten roodbruin. Lengte 3J— 5 mm. Gemeen op moerassige

plaatsen en voclitigc weilanden, o.a. op Car e x-soorten. Ik bezit een zeer klein es. uit

('liessendam dat slechts 2^ mm. lang is. , . (punctum F., rigidus iMrsli.) 3. acridulus I,.

48. Dorytomus Stephens.

(E t e o p 11 i 1 u s Bedel)

/?//, lum (ie beide Torix'e genera verwante
,
genus oniierscJieidt zicli i^emakkeiijl;

door de duideiij/; getande voordijen. Sprieten vrij lang, vóór liet midden van den snuit,

of nabij hei uiteinde ingeplant; met zeer langen scapus , welke den voorrand der
oogen bereikt; funinilus -j-ledig, de eerste tivee lecdjes lang gestrekt. Snuit {Fig. 116
VIII) dun, draadvormig, veel langer dan kop en halssclüld ie zamen ; met eene, nage-
noeg over de geheele lengte , aan de zijden , tot aan het midden van den oogrand door-

loopende sprietgroef. Halsschild breeder dan lang, aan de zijden afgerond, naar voren
versmald. Schildje duidelijk. Dekschilden breeder dan het halsschild, langiuerpig-eirond

of eenigszins eylindervormig. Voorco.xae aaneenstootend , op de achtcrhclft van het

prosternum geplaatst. Schenen met een kleinen haak aan den binncn-tophoek. Korfje
der achterschenen aan de binnenzijde open. Tarsen breed , het T,e lid breed i-iueelobbig.

Klauwett gewoon, vrij. Lichaam behaard, gevleugeld. Bij het S het achterlijf met een

basaal- indruk ; de snuit naar verhouding korter, soms minder glanzig en met duidelijker

sculptuur dan bij het ?/ de sprietgroeven naar voren verder doorloopcnde, soms tot vlak
nabij den mondhoek {D. filirost ris). In één enkel geval zijn bij het i de voorpooten
anders gevormd dan bij het J (D. longimanus) of vertoont het anale sterniet een
indruk en t7C'ee aanhangsels (D. dor sa lis). De larven vreten aan de katjes en de
eindloten van wilgen en populieren ; de kevers vindt men , in aantal bijeen , op deze
boomen ,

sommigen alleen in het eerste voorjaar ; velen ovcrtvinteren achter losse boomschors.
De larve van D. Iongima nusvar. macropus werd door No-.oicki slechts kort, de

larve en pop van tortri.v werden door Letzner , die van m elanop h t h alm u s door
Rosenhauer beschreven.

Van de ± 2^ Europeesche soorten komen 13 in Nederland en 1 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Prosternum aan den voorrand met eene ruwe haartranje 2

Prosternum zonder eenige aanduiding van eene haarlVanjc, «elke buiten den voorrand uitsteekt. 11

2 DekschiUlen alleen liggend bebaard, zonder eenig spoor van kleine, opgerichte burstelhaartjes. 3

Dekschilden, behalve de liggende beharing, met kleine, opgerichte borstelhaartjes, vooral
zichtbaar langs de zijden en aan het uiteinde; de neerliggende haartjes zijn dik, priem-
vormig. Kop, snuit en onderzijde zwart; eenigszins vlekkig, grauw behaard. Halsschild kort,
w-einig gewelfd, aan de zijden duidelijk afgerond, duidelijk bestippeld; roodbruinaclitig,
veelal op bet midden zwart gevlekt, aan weerszijden met een witachtig liaarstipje. Dek-
schilden donkerbruin of zwartbruin , eenigszins vlekkig, met een rocstklcurigen langsband,
welke aan den schouder begint; of wel rocstkleurig met eenige donkere vlekken; nabij bet
uiteinde met eene, iets bultige, witte haarstip. Sprieten en pooten roestkleiirig of roodbruin-
achtig. Alle dijen met een tïuidelijk tandje. Lengte 2f— ;,i mm. Verbreid en niet zeldzaam
op Sa I i x-soorten , vooral langs rivieroevers.

(taeniatus Gylb., Ths., nee F.; tlavipes liohem., nee Panz., Faust; snratus Seidl., nee Gylli.;

.^ictor Ilerbst) 7. hirtipennis 13edel.
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3 liet güdcclte van bet prostcnuim vóór de voorcoxae minstens zoo lang als lie cosac zelvcn

de liaarfranjc, aan den voorrand, in bet midden korter dan ter weerszijden. Mesostcrnum

tnsschen de middclcoxae smal, cenigszins pijlvonnig. Voorsebenen ternauwernood korter dan

de voordijen 4

liet gedeelte van liet prosternum vó(')r de vooreoxae ongeveer de belft korter dan de coxac

zelven; de liaarfranje aan den voorrand, over de gebeele breedte, gelijk. Mcsosterumn

tnssclien de middelcoxac brecder, wigvormig, met stompe pinit. Voorsebenen korter dan

de voordijen 5

4 VoorbooFd, tnssclien snnit en schedel, gewelfd en in bet midden ingedrnkt. Voordijen langer

en dunner dan de aciiterdijen. Snuit du)i, sterk gebogen, bij bet J zoo lang als bet halve

licliaam, bij het <? korter; behalve de bestippelde langsstrepen glad. Sprieten bij het J meer

naar bet uiteinde, bij het S dichter bij bet midden van den snuit ingejilant; de eerste twee

leedjcs vau den funiculus liijzonder lang. Dckscbildcn met stippellijnen. Pckzwart of bruin;

de dckscbildcn cii veelal ook gedeeltelijk het halsschild vlekkig roestkleurig; bovendien,

vooral op de dckscbildcn, meer of minder dicht, onregelmatig, vlekkig, grauw bebaard;

sprieten, dijwortel, gedeeltelijk of geheel de schenen, alsook de tarscn-, veelal de pooten

geheel roestkleurig. Ook komen exemplaren voor, bij welke halsschild en dekschilden

roodbruinachtig zijn, met een zwartaebtig langsvlekje op het midden van het halsschild,

overigens meer of minder vlekkig grauw bebaard. Geheel bleekgele exemplaren, op de

bovenzijde lïjn wit- of geelgrauw (op de dekschilden vlekkig) bebaard, met donkeren snuit

en donkere sprietknots, werden als mucropus Redt. i) beschreven. Bij bet g het ie lid

der voortarsen zeer lang, soms zoo lang als de halve scheen; bij het $ slechts iets langer

dan breed. Lengte 4—7 mm. Zeer gemeen op Po p u I us-soorien, vooral op P. nigra
en dilatata; soms in massa tegen schuttingen; vooral in bet voorjaar; zij overwintert

achter boomschors. De vorm macropia is wellicht als eene locale kleur-aberratie te beschouwen.

(cursor Payk., vorax F.) i. longimanus Forst.

Voorhoofd niet gewelfd, in eer.e vlucht met snuit en schedel: nier ingedrukt. Voordijen

korter en niet dunner dan de aehterdijen. Snuit duidelijk korter dan bet halve lichaam,

minder gebogen dan bij longimanus; evenals de tarsen, in beide seksen nagenoeg gelijk.

Bovenzijde zwart; op rocstklcurigen grond, vlekkig grauw bebaard; de donkere en lichte

tinten scherper geteekend dan bij longimanus. l5eze soort herinnert in voorkomen aan

Dejcanii, doch is gemiddeld kleiner. Lengte 35—5 mm. Niet inlandscb. Deze o.a. in de

Vogezen voorkomende soort, werd in België bij Fleurus en Lambersart (coll. B/'ror/) gevangen.
(Scbönherri Faust)

5 Tweede lid van den finiiciilus laug, zoo lang als de knots of slechts 1 korter. Snuit zoo lang als

bet halve lichaam; bij bet 1^ tamelijk dof, bnvenop met duidelijke langsgrocven; bij bet $
glanzig en slechts aan de zijden niet lijiie stippellijnen. Sprictgroeveii bij bet ^ tot aan het

uiteinde van den snuit doorloopciide, bij het 5 tot iets vóór het midden. Deze soort vormt
als 't ware een tusscbenvorm van longimanus en tortrix. Bruinachtig tot bleekgeel;

dicht geelgrauw of grauw, vlekkig behaard. Halsschild naar voren weinig, naar achteren niet

versmald, met bijna niet afgeronde zijden; over het midden veelal donkerder gekleurd en

soms met lichtere middellijn. Geelbarige, geelbruine wijfjes werden als tnmentosus Fairm.

beschreven. Onuitgekleurde exem|)laren hebben het voorkomen van den vorm mucropus
van longimanus. Lengte 3^— 5 mm. Op populieren, vooral op Pop u lus dilatata.
Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam (Rieblii Bacb") 2. filirostris Gylh.

Tweede lid van deu funiculus weinig verlengd, korter dau de lielft vau de knots .... 6

6 Snuit in de lengte gegroefd of met stippellijnen, iets langer dan kop en halsschild te zamen. 7

Snuit ellen, dicht bestippeld en behaard, ternauwernood zoo lang als kop en halsschild te

zamen; van terzijde gezien, inet bet voorhoofd in ceue vlucht gebogen 9

7 Voorhoofd achter den snuit sterk gewelfd, niet in eenc vlucht met den snint gebogen ... 8

Voorhoofd en snuit in eenc vlucht gebogen. Deze soort herinnert in voorkomen eenigszins

aan birtipennis en taeniatus, doch onderscheidt zich van eerstgenoemde vooral door
het ontbreken der kleine, opgerichte borstelbaartjes op de dekschilden, van de tweede soort
door de duidelijke liaarfranje aan den voorrand van het prosternum. Boveiizijde roestkleurig;

lic klip met den snuit, meer of minder het midden van het halsschild, een brecde langs-

/ I\<;llriil'iiih''r . \\\sllh>ll <-. a. VCIIIU" (it-u ii;il l). iii;i r r ii p ii s vvw ^urdr snijil is, iili-I lüilstailli' hli-ur i'il iillii.T voorkuilieii

(liiii liiiiKiiiiiiiills, ilr iiii'oli' Sflinivci-, nlilci- l„-»,tiuii«,.M allr pi-li' .%i-iil|,Nilvii iiU .muil-rkli.ui-d nuuu ii :i üe uvei-};;iii!;i-il

aiiiiUftlcii. .MiTkwiuirdiii iuliissrlii'ii is lirl
,

(l;it u[i muiiiiiii:-' [ihiiilsiii uilsliiilfiiij t;flf i'xi'iiii»iaren iil massa worden aaiijjf-

U-uir.'li, liTWijl iiii'il atilaar iiiiM i-ii .-tiK.d doiik.M r\i'iiijdaai' viildl VuliAi-lls WiSihtiff zoudiMl Olipi'vlfkte, pt-le exeinplareil
ril' i'ifii'iilijke uiillit^i'kli'Lirdrii van I u n ^' i iii a ii il s i\\i\ , inidi-r dmi naam van viMilralis Sli'pti. he.si-lireven; Inj zulke t'Xi-ni-

planni , in inijne vi-rzameling, is de snuil sleelits weinig donkerder dan de lieliaamskleur ; luell varieert (ie iileur van de
snuil !'ij de eigenlijke oiacropus vau zvvarl tot rood eu zijn derhalve geene scherpe versehiUeu aan Ie geven.
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bami over liet midden der dei;sciiiiden Ciüe'lit n:ilnj den naad) en de zijrand, aisnicde ge-

wuoniijl; de onderzijde (belialve liec rocstlileurijje anaal-stevnict) zwartbrnin ;
lialssclnld en

deliseliilden bovendien bruin en liclitgrijs, niarmerachti!; bebaard; aan weerszijden van liet

lialsscliild een wit baarvlekje, ook nabij liet uiteinde der dekseliilden een meer ol minder

duidelijk wit baarvlekje. Sprieten en pooten roestklenrig, de sprietknots en gedeeltelijk de

dijen newooiilijk donkerder. Lengte r,i—4 m'"- Niet inlandscli. In Noord-Dnitscliland i).

(snratus Gylb., Fau.st) (flavipcs Pan/..)-

llalsscliild aan de zijden Merk afgerond, naar vuren sterk-, naar acbteren eveneens in "t oog vallend

versmald; veel breeder dan Uing; over bet midden met eene onbestippeldc, gladde langslijn,

overigens diclit bestiii|ield. De-kscbilden aan de seliouders weinig oF niet breeder dan het

midden van bet balsscbild; met duidelijke stippclrijen. Lichter of donkerder kastanjebrnin,

ook wel roodbruin; de snuit zwart; het balsscbild over bet midden veelal donkerder

vlekkig, geelgrauw behaard, gewoonlijk aan de zijden met eene ronde, kale plek. Dek-

scbilde'11 geelachtig-rocstkleurig, ineenvlociend zwartbrnin of bruin gevlekt; gewoonlijk blijft

over den naad een onregelmatige langsbaiid, alsook eene schoiidcrvlek geelachtig. Overigens is

de beharing op de, een \veinig glanzige, bovenzijde vrij dicht, wolkig en bedekt soms bijna

het "ehecle tegument. Oogen groot, ongeveer tweemaal zoo breed als de snuit. Sprieten en

pooten roestroüd, de dijen aan het uitenidc en de schenen aan de basis gewoonlijk donkerder.

Onuif'ckleurde cxempla'ren zijn geelachtig. Bij het ^ de voorschenen, in bet midden van

den binnenkant, duidelijk hoekig verbreed. Lengte 4I— 5 mm. In vocbtigc, vooral bosch-

rijke streken, op Populus tremula en al ba; in de provinciën Noord- en Zuid-Holland,

ook op Texel; juni. Juli, zeldzaam.

(variegatiis Gylb., ^ vecors Gylh., <? tenuirostris Bolicm., S ampUthorax Desbr.)

3. treinulae F. 2)

llalsscliild aan de zijden vrij sterk afgerond; naar voren sterk, naar achteren zwak versmald;

met eene meer of minder duidelijke, onbcstippelde middellijn, overigens dicht bestippcld.

Dekseliilden aan de schouders duidelijk breeder dan het midden van het halsscbild, niet

duidelijke stippellijnen en zeer lijn bcstippelde tusschenruimten. Roodbruin of roestkleurig-

gecl, 'glanzig; veel minder lijn, op de dekscbilden veelal vlekkig geelachtig bebaard. He

borst gewoonlijk donkerder, zeldzamer ook voor een deel bet achterlijf en zelfs de schijf

der dekschildcn donker gekleurd. Voorschenen in beide seksen, aan den binnenkant, bijna

rechtlijnig. Lengte 4* -5 mm. Gemeen op Populus tremula en dilatata, April -Juli.

Zij overwintert achter schors; de larven en poppen in de katjes dezer boomen.

(fulvus de G., pectoralis Panz.,? rubiginosus Fourcr.) 4. tortrix L.

I De tusschenruimten der oogen, vooral bij het i, smaller dan de snuit 10

De tusschenrnimte der oogen zoo breed als de snuit, daar de zijden van het voorhoofd niet

door de oogen uitgerand zijn. Dekscbilden gewelfd. Roestklcurig of roodbruin. Beliaring deels

geelachtig of iets roestklenrig; op de dekscbilden eenigszins vlekkig en veelal met een meer

of minder duidelijken, zwartbruinen langsveeg op de acbterbelft, langs den naad. Onderzijde

zwartachtig. Deze soort herinnert in habitus en kleur eenigszins aan Orcbestes quercus.

Lengte s—oï nim. Op Populus alba, in het voorjaar. In de omstreken van Haarlem,

ook bij Huissen; Juni ö. nebulosus Gylh.

) Dijen sterk knotsvormig verdikt en getand. Dekscbilden over de schijf een weinig afgejilat,

"met dikke sclnibbaren bedekt. Halsscbild aan weerszijden van de basis, naast de achterhoeken,

met een kleinen indruk; viiór bet midden sterk afgerond-vcrbreed, van voren zeer plotseling

versmald. Zw-art; de beharing in den regel veranderlijk, vlekkig, bruin en grijs, met een

lichteren langsband langs de zijden en een wit vlekje nabij het uiteinde. Gewoonlijk wordt

een bruin vlekje aan de zijden van het balsscbild door de witgrauwe beharing ingesloten;

veelal bevindt zicb ook eene witacbtige vlek op bet midden van de voorhelft der dekscbilden.

Onuitgeklenrde exemplaren zijn grootendeels roestklenrig, met dezelfde kleurscbakeering.

Sprieten en pooten roestrood. Lengte 3|—4* mm. Verbreid en niet zeldzaam op Po pti lus-

soorten, vooral op P. nigra. ...'..'... CWaltonii Bohem.) 5. validirostrU Gylb.

Dijen minder sterk knotsvormig verdikt en zwak getand. Dekscbilden over de schijf weinig

of niet afgeplat, met smalle scbubbaren bedekt. Halsscbild aan weerszijden van de basis

weinig of niet ingedrukt; zeer kort, in het midden eenigszins afgerond. Zwart, zwartbrnin

of roestklenrig; vlekkig witgrauw behaard; de dekscbilden langs de zijden met een rocst-

kleurigen langsband, soms vrij dicht grauw behaard; sprieten en pooten licht geelbruin ol

roestkleurig. Lengte 2J—2* mm. Niet inlandsch. Deze soort zou in Westfalen gevangen zijn.

(^m i n n t u s Gylb.)

1) 01 D. fUvipes uil EUmtIVI.I u|. A,;.,- s«.rl d..cll Jan «,! .,|. Ihiviii.s Bolieni. (Ii ir ti j..' 1111 is ll.-.lil) \:m ik niet uil-

iiiakun.

2) Mi'iT dülïe, dicliUT {-lauw lu'liaardi' , iiiiiidiM- iii 't oog vallwid gpvk'kli' txi'm|il;uTii vuriufii dv cipiiilijkc vaiiegatu»

tivUi. Ik beril cxeiiiplaieu uil üusteiirijk. doch zag dezen vorm niet uil üu& gebied.
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11 Voorniiul van liet prostcriiiim zonder iiitrandiiig in liet middoi. Dekscliildcii nabij liet uiteinde

(op het uiteinde van de 5e tiissclienruimtc) met ecne kleine Iniltige verhevenheid, welke,
vooral van terzijde gezien, duidelijk is en waarop gewoonlijk een wit haarvlekje staat . . 12

Voorrand van het prosternnm in het midden diep uitgerand, de nitranding aan weerszijden
begrensd door ecne zeer kleine plooi en veelal minder goed zichtbaar wegens hare beharing.

Dekschilden zonder of nagenoeg zonder bidtige verhevenheid nabij het uiteinde 14

12 Snuit over de langsgroeven behaard, bij het $ bijna of ongeveer zoo lang als kop en
halsschild te zamen, bij het $ korter, ongeveer zoo lang als het halsschild. Halsschild zeer
kort, breeder dan lang, naar voren versmald, met weinig afgeronde zijden ; dicht bestippeld,

met gladde middellijn. Pekbruin of roodbruin, dicht, vlekkig, witgrauw behaard; het hals-

schild aan de zijden met een rondachtig bruin vlekje, door de witachtigc beharing ingesloten;

dekschilden door de witgraiiwe en lichtbruine beharing gemarmerd, veelal achter de schouders
dichter witgrauw behaard. Sprieten en pooten roestkleurig. Dijen scher|) getand. Lengte

3|—4| mm. In bosschen, op Populus treniula. Volgens Kaltcnbach zouden de larven
leven in de katjes van deze boomsoort, alsook in die vnn Salix aurita; April, Mei.
Rotterdam en Warnsveld. Ook iu VVestfalen 8. aflinis Payk.

Snuit nagenoeg onbehaard, minstens zoo lang als kop en halsschild te zamen 13

13 Tweede lid van den funiculus minstens tweemaal zoo lang als breed. Snuit duidelijk gebogen,
langer dan kop en halsschild te zaïncii; met diepe, bcstippelde langsgroeven, door scherpe
langsribben gescheiden. Zwart of brninzwart, spaarzaam grauw, vlekkig behaard. Sprieten en
|)Ooteu roodachtig, de dijen en soms ook de schenen grootcndcels donker i^cklein'd. Halsschild

zeer kort; niet zeer dicht bestippeld, met gladde middellijn; aan voor- en achterraiid al

of niet geel- of roodbruinachtig. Dekschilden zvvartbruin en roestkleurig of roodbruin ge-

marmerd, veelal langs de zijden of aan de schouders meer roestkleurig. I?ij sommige exem-
plaren heerscht de roodachtige kleur voor, bij anderen de donkere. Bij onuitgekleurde
exemplaren is de grondkicnr lichtbruin; de dekschilden op dezelfde wijze, maar geel en
bruin gemarmerd. Dijen scherp getand. Lengte ^i— 5 mm. Verbreid en niet zeldzaam op
Po|uilus tremula en aiba (costirostris Gylh., pars) 9. Dejeanii Faiist.

Tweede lid van den funiculus nauwelijks langer dan breed. Snuit tot aan het midden nagenoeg
recht, met die]ie langsstrepen en scherpe langsribben. Voordijen bij het $ dikker dan bij

bet 2. Deze soort gelijkt zeer op Dejeanii, doch is doorgaans kleiner. Kastanjebruin of
roodbruin; koji met den snuit en de onderzijde zwart; sprieten en pooten roodachtig, de
sprictknots en veelal ook de tarsen donkerder. Bovenzijde vlekkig behaard, de dekscliilden

bovendien meer of minder marnierachtig zwart gevlekt. Onuitgekleurde exemplaren zijn licht

roodbruin, geelbruin of geelachtig, de donkere tinten lichter dan bij de goed uitgeklem-dc
exemplaren. Halsschild gewoonlijk iets vi'nir het midden verbreed, naar voren sterk versmald,
vrij grol en tamelijk dicht bestippeld; met eenigszius onbestippelde iniddellijn. Lengte
3-4 mm. Van af Maart op Salix caprea, waarop de larve leelt. Verbreid en niet zeldzaam.

(macnlatus Mrsh., bitubercnlatns Zett., Silbcrmannii VVenck., costirostris Gylli., pars)

10. taeniatus F.

14 Dekschilden gelijkmatig of in vlekjes licht beliaard op een roestkleurigen of donkeren grond.
Bij het f het anale sterniet vlak 15

Dekschilden nagenoeg onbehaard, bloedrood; de zijrand en het voorste gedeelte van den naad
meer of minder uitgebreid zwart; soms zijn de dekschilden iets lichter rood en hoogstens op
het voorste gedeelte van den naad zeer smal zwart. Overigens het lichaam zwart, lijn grauw
behaard, tamelijk glanzig; bij onuitgekleurde exemplaren het halsschild en de pooten kastanje-
bruin, of wel het halsschild slechts iets donkerder rood dan de dekschilden. Snuit o|i de
achterhelft met grof bestippelde langsgroeven, veel langer dan het halsschild. Halsschild grof,

verspreid bestippeld. Dekschilden met krachtige stippelrijen en uiterst lijn bcstippelde tusschen-
ruimten. Bij het $ het anaal-sterniet met een indruk tusschen twee kegelvormige verheven-
heden. Lengte 3— 3J mm. In vochtige bosschen, op Salix caprea, April—Juli; de larve
leeft in de eindlotcn, het volkomen insect komt in Juni uit den pop. Niet inlandsch. Niet
zeldzaam in Belgii; in de omstreken van Brussel (Boitsfort en Groenendael); in de Rijnprov.
bij Aken en Crefeld; ook in VVestfalen. (dorsalis Payk., nee L.) (san gu in o len t us Bedel)

15 Voorhoofd, van terzijde gezien, achter den snuit gewelfd. Snuit dun, duidelijk langer dan het
halsschild; met bestippelde langsgroeven, glanzig. Lichaam tamelijk breed, de dekschilden
aanmerkelijk breeder dan het halsschild. Bovenzijde vlekkig grauw behaard; rooil , of meer
of minder donker gevlekt, of wel bijna geheel donker lö

Voorhoofd en snuit in eene vlucht gebogen. Siuiit dof, vrij dik 17

16 Snuit over de geheele lengte gelijkmatig gebogen, nauwelijks breeder dan het voorhoofd tusschen
de oogen; de sprieten dichier bij het midden dan nabij den top ingeplant, slank, het 2e
lid van den funiculus iJ— 2 maal zoo lang als breed. De beharing der dekschilden, van
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;iL-lucren langs ilcii nnaci , diU cii scluibaclitig. üovcnzijdc liclitcr of donUcriicr roüilgcclacluig,

ccnigszins vlckUig, witacluig liclKianl; oiuTerzijilc gcu-üunlijU ]Kkl>riiin , witgraiiw licliaanl.

Snuit rcicsiklciirig ot' gcliriiimi. Hal>schilil brccdur dan lang, nici argcnnulc zijden; diclu uu

duidelijk besiippcid; n;ct twee meer ol' minder duidelijke, witgranw lieliaarde langslianden

;

soms met een donker middenvlckje. Oeksehilden niet duidelijke, vooral over het midden
verdiepte, siippelrijcn ; eenklcurig (_clitelltiriiis Holiem.), l'ij ali. c. aguathiis lioliem. van

voren met ccne niccr of minder duidelijke, donkere vlek langs den naad, ofwel is dit

gedeelte sleclits iets berookt. Sommige exemplaren zijn op de bovenzijde donker gekleurd,

over het zwartachtige midden der deksdiihien met witte haarvlekjes besprenkeld; pooten

eveneens donker, de snuit zwart. I.ieht gekleurde exemplaren herinneren aan tortrix in

't klein. Lengte 2^—3| mm. Verbreid op de katjes van Sa 1 i x caprea, cinerea en andere

wilgen-soorten; voorjaar; in Oct. in aantal achter wilgenschors.

(pnnetaior llerbst) 11. melanophthalmus 1'ayk.

Snuit tot aan de inplanting der sprieten bijna recht, vandaar af iets gebogen; de sprieten

dichter bij het uiteinde ingeplant tian bij melanophthalmus, het 2e lid van den luiiiculus

nauwelijks langer dan breed. De beharing der dekscbilden van achteren lijncr, de haartjes

overal smal. Lichaam geheel lichter of donkerder rood, iels of wat bloedrood; bij donkere

exemplaren de dekschilden over het midden zelden iets zwartachtig uitvloeiend; het bals-

schild, vooral aan de zijden, geelgrauw-, de dekschilden veelal alleen op de acIuerheU't,

gcelgranw of witacluig, vlekkig bebaard; onuitgeklcurde exemplaren zijn roodgeclacinig,

en gelijken veel oj) melanophthalmus. Snuit aan den top veelal iets donkerder, ook de

onderzijde soms gedeeltelijk donker. Halsschild iets grover bcstip|ield dan bij me 1 a n o-

phthalmus. Lengte 3]— 3i mui. In koele bosschen; op Salixcaprea, April—Jinii, doch
ook in Aug. en Sept. Zeldzaam; Vorden, Warnsveld, Doetinchem, Vcnlo en in de omstreken

van Maastricht i) (rufnlus liedcl, simplex Des Gozis) 12. pectoralis Gylh.

17 Halsschild niet verbreed. Dekschilden slank, nauwelijks breeder dan het halsschild. Snuit met
langsgrneven. Lichaam smal; bruinzwart, aan voor- en achtcrrand van het halsschild en langs

de zijden en over den naad meer of minder roestkleurig; het kleinere <? doorgaans donkerder

dan het J, vlekkig, geel- of witgrauw behaard; het halsschild aan weerszijden met een

donker vlekje door de dichte beharing ingesloten. Sprieten en pooten roodachtig, de spriet-

knots en soms het uiteinde der dijen donkerder. Onderzijde dicht geel- of witgrauw behaard.

Lengte 2j— 35 niin. Op moerassige plaatsen aan Salix, ^Llart- Juli. [11 aantal bij Maars-

bcrgen gevangen, ook bij Amsterdam. Ook in U'estfalen. (parvuUis Zett.) 13. salicinus Gylh.

Halsschild verbreed. Dekschilden korter, duidelijk breeder dan het balsscliild; roestkleurig,

althans langs de zijden 18

18 Snuit met duidelijke langsgroeven, iets langer dan het halsschild; vrij dik en gebogen, bij het

5 langer dan hij het ^; duidelijk breeder dan het voorhoofd tusschen de oogen. liovenzijde,

benevens de sprieten en pouten, rood of roodbruin; de dekschilden soms van voren, nabij

den naad berookt. Halsschild geelgrauw of grauw behaard, aan weerszijden gewoonlijk met
een dichter behaard vlekje; dekschilden met geel- of witgrauwe haarvlekjes besprenkeld.

Kop en snuit zwart. Onderzijde groutendeels donker gekleurd. Lengte 2J —3 mm. In vochtige

bosschen, op Salix cinerea en wellicht op andere wilgensoorten; Maart, April.

(sa I ie i s Walton)

Snuit rimpelig bestippeld, zonder langsgroeven ly

ly Dekschilden vlekkig grairw behaard, langs den zijrand en bijna altijd van voren (meer of
minder ver reikend) over den naad zwartachtig of berookt; de bovenzijde overigens roest-

rood. Snuit duidelijk langer dan het halsschild, zwak gebogen, gedeeltelijk of geheel rood.

Onderzijde en kop zwart. Sprieten en pooten roestrood. Lengte 2J—3 mm. Op de

katjes van Salix cinerea, caprea, aurita enz.; Mei. Niet inlandscli. In \Vestfalen op
Sa lix viininalis (majalis I'ayk.)

liovenzijde gelijkmatig, vrij dicht, grauw behaard. Lichaam geheel roestkleurig, ook de kop
met den snuit; zelden de dekschilden van voren een weinig berookt. Snuit zoo lang als

kop en halsschild te zamen; van achteren bebaard, van voren glanzig. Halsschild slechis

weinig breeder dan lang, zwak bestifipeld. Dekschilden duidelijk breeder dan het halsschild,

met duidelijke stippellijnen. Lichaam vrij slank, in voorkomen aan de licht gekleurde exem-
plaren van m clan o p h t 11 a 1 ni n s herinnerend. Lengte 3-35 mm. Niet inlandscli. Deze so(n't

zou in Westfalen voorkomen (villosulns Gylh.)

1) Vt'te exemplareu uil Ncdt-rtand die ik l^*^, waren ullJlIi^l gudeUTiiiiiieerd eii beliuureii tul lueta nu p li l li a l lu us
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XX. Tribus Elleschini.

49. Elleschus Stepli.

Spi'u'toi met •]-lcdixi.'n fiDÜculiis , 7c.<<:/ks ïe lid groot en kegelvormig!^ is, de overi^'-e

lecdjcs zeer kort en aaneengedrotigen ; de knots vrij kort eivormi,i;. Snuit nauwelijks

zoo lang als het halssehild , vrij dik. Oogen tamelijk vlak. Halsschild naar voren

versmald; aan voor- en achtcrrand nagenoeg rechi afgeknot ; 7natiggewelfd. Dekschilden

langwerpig-eirond , inati,^; gewelfd ; naar achteren eenigszins bultig opgericht, met slomp-

hoekige schouders. Schild/e klein , aan het uiteinde afgerond. Tweede sterniet cvcri lang-

als of nog langer dan de volgende tivee sterniten te zamcn. Dijen ongctand. Schenen naar
het uiteinde geleidelijk verbreed, met een haakje aan den binuen-toplwek. Tarslecdjes kort,

het 3c lid breed tweelobbig , liet cindlid knotsvormig ; klauwen met een haakvormigen
tand aan de basis. Net i vertoont een flauwcn indruk aan de basis van het achterlijf;

bij bipunctatus bovendien met eene fijne langskiel op de achterhelft 'van het anaal-

sterniet. De soorten komen in habitus zeer overeen met die i'Un het getius Ty c hitis
,

doch zijn vooral onderscheiden doordat de tarsklauwcn niet van aanhangsels (tvel van
een tand) voorzien zijn , de dekschilden het geheele achterlijf bedekken en de achterrand

van het 2c sterniet aan weerszijden niet , over het y heen , de basis van het i,c sterniet

bereikt.

De larven leven in de katjes van wilgen en populieren. De levenswijze van E.
scanicus werd uitvoerig beschreven door Kaltenbach , die van bipunctatus door

Ilamilton besproken.

J^an de 4 Europeesche soorten komen 3 /;/ Nederland voor.

I Snuit, evenals liet grootste gedeelte van het licliaani, met de sprieten en de jiooten roestlilciirig-

gcelbrnin; kop, borst en basis van liet achterlijf zwartaclitig; geelgraiivv behaard. Op de

dekschilden is de beharing langs den naad veel dichter; ook zijn verscheidene haarstrecpjes,

hetzij alleen aan de basis, ol'ook tot aan het uiteinde voorhanden (ab. c. faUldcsignatus Gylh.)
;

zeldzamer is de geheele oppervlakte gelijkmatig diclu behaard; gewoonlijk bevindt zieh ccn

donkere langsvceg, vóóraan, icr weerszijden van den naad, welke zich veelal tot cene groote

gemeenschappelijke, zwarte vlek uitbreidt; ook is in dit geval het halsschild veelal grooicndeels

donker. Halsschild dicht liestippeld. Deze soort herinnert in voorkomen iets aan Doryto-
nuis majalis. Lengte 2j— 3 mm. Op de vrouwelijke katjes van Populus tremula en

alba, ook op Salix caprea. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht gevangen, o.a.

bij Valkenberg, in luli, uit Cratacgus geklopt. Ook in België en in de Rijnprov.
(rubicundus Merbst]) i. scanicus Payk.

Snuit zwart 2

: Dijen zwart, schenen en tarsen roestkleurig. Zwart, dichtgrauw of witachtig behaard. Dek-
schilden met diepe stip|ielrijen en met cene, meer of minder duidelijke, donkere vlek achter

het midden, doordat de behniing aldaar minder dicht is en de grondklcur doorschemert.

Lengte 2 - 2^[ mm. In vochtige bosschcn; op wilgen, vooral op bloeiende Sa 1 i x aurita en

cinerca; Maart — Mei, ook in den nazomer. Gemeen in de heidestreken en in Zuid-Liniburg.

(iniipunctatus Oliv., rulicornis Zett.) 2. bipunctatus L.

Pooten geheel roestrood. Zwart, grauw behaard. Halsschild en dekschilden roestrood; eene vrij

groote, gemeenschappelijke, zwarte vlek om het wit behaarde schildje en een meer of
minder duidelijke, uitgezakte, gemeenschappelijke, donkere dwarsband achter het midden,
omsloten binnen de ecnigszins vlekkige, witgrauwe beharing; ook is de zijrand der dek-

schilden zwart; veelal valt de witgrauwe behaiing weinig in 't oog en ontbreekt de donkere
dwarsvlek geheel. Lengte i :J—2^ mm. Op de katjes van Salix caprea, waarin de larve

schijnt te leven. Zeer zeldzaam; Dordrecht, Middelburg, Berkcl (Z.-H.), Utrecht en

Warnsveld. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld 3. iniirmus Herbst.

XXI. Tribus A c A L Y p T I N 1.

50. Acalyptus Schi'inli.

S[>ricten in het midden van den snuit ingeplant, vrij dun ; met "j-ledigen funiculus,

van welken de eerste twee leedjes langwerpig , de overigen kort zijn Snuit lang en dun,

gebogen , bij het % langer dan bij het $ , met naar onderen gerichte sprictgroef. Oogen
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52. Orchestes.

roiidachtig , tamelijk vlak. Ilalssc/üld brceder dan Uui^ , naar voren versmald; aan de

basis tweemaal Jlauw uil^t^ebogen , lan^s de zijden iets a/gerond. Schildje driidelijk

,

eenigssins driehoekig. Dekschilden breeder dan het halsschild , te zanten eirond, bovenop

eenigszins neergedrukt ; elk afzonderlijk aan het uiteinde breed afgerond , het pygidium
onbedekt latend. Voorcoxae door eene zeer smalle tusschenruimte gescheiden. Alle scholen

zonder nagel aan den binncn-tophock. Het 3f larslid tweelobbig, het klanwUd zoo lang

als de voorafgaande twee Icedjes te zamen. Klanicen gewoon. Gevleugeld.

De eenige Europcesche soort komt ook in N'ederland voor.

Z\v;irc;ichtii;, soms de lickscliiMcii gcliccl oF grootcmlccls rood (^ah. c* nlphiiis V\\\a, riiji/iciiiii.<

C.ylli., in Iklgic), (ijn ascligraiiw oF dicht gcelgrauw (^sericeus C.ylli.), zijdcaclitig liclinanl.

Sprietüii cii pootun rocsti;lciirig. Dcl;sc!iilden inct oppcrvialikigc stippellijnen. Snuit Fijn en

dicht bcstippeld. Lengte 1^—2 mm. Op vochtige, koele plaatsen; op bloeiende wilgen,

soms in aantal; Vianen , de Uilt, Putten (Geld.), Roermond, Maarshergen en i!ergen-op-

Zooni; April- Juli. Ook in lielgie, VVcstFalcn en hij Aken in de Rijn|irov. Bij Vianen ving

ik een overgangsvorm tot de ali. c. ulpiniis., hij welke de dekschilden alleen aan liet uiteinde

ecnigsziiis rood zijn 1. carpini V.

XXII. Tribus A N o i' L I N i.

51. Auopliis Schütih.

Een merkwaardig genus , dat vooral gekenmerkt is door het ontbreken ïurn het

klauwlid aan alle tarsen; het 36' {laatste) larslid is schijfvormig verbreed., met viltige

zool. Sprieten iets vói'ir het midden van den snuit ingeplant , met i-ledigen funiculus,van

'welken het \e lid het langst is. Snuit vrij lang en tevens dik, cylindervormig, slechts

weinig gebogen; bij het S iets korter dan bij het J. Oogen tamelijk vlak. Halsschild

breeder dan lang, naar voren versmald ; gcivelfd. Schildje duidelijk, ovaal. Dekschilden

eivormig, veel breeder dan het halsschild ; gewelfd, met stomphoekige schouders. De
eerste twee sterniten groot, de beide volgenden kort. Voorco.xae aaneenstaande. Dijen

ongetand. Schenen aan den binnen-tophoek met een duidelijken nagel. Achterpooten iets

tot springen geschikt. Gevleugeld. Net S is breeder dan het 5.

De tivee Europeesche soorten komen ook in Nederland voor.

Dekschilden zeer (ijn, neerliggend, witgrauw behaard; de tusschenruiinten zonder eene in 't

oog vallende rij van lialF opgerichte, witte borstelhaartjes. Zwart, tamelijk glanzig. Scapus

en ie lid van den Fnniculus gewoonlijk rnestkleurig. Schildje wit behaard. Halsschild krachtig

en dicht bestippeld. Langsstrepen der dekschilden diep, krachtig besti|)pcld; de tussclienruimtcn

tamelijk smal, gewelFd. De zijden van de borst dicht wit beschubd. Lengte 15— 2 mui. In

kreu|ielhout, op de bladen van elzen en berken; gemeen, veelal in gezelschap van O re h e s-

tes SC u te 11a ris. Zij steekt in Mei de nog tcedere hladknoppen, aan de onderzijde van den

hladsteel, aan (depilis Tlionis.) 1. plaotaris Naezen.

Dekschilden, behalve de zeer lijne, neerliggende beharing, met eene regelmatige rij van duidelijke,

holF opgerichte , witte borstelhaartjes op de iets hreedcre tusschenruiunen. Ook is het halsschild

grover en gedeeltelijk ineenvlociend bestippeld, in elke stip bevindt zich een scluibhaartje.

Overigens als plantaris. Lengte 2

—

1\ mm. Op elzen, zeldzaam; den Haag, Assen,
iXijkerk, Gilze— Rijen en in de omstreken van Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken en

CreFeld (setulosus Kirsch, plantaris Thoms.) 2. roboris SulFr.

XXIII. Tribus Orchestini.

52. Orchestes Illiger.

(R h y n c h a e n n s Bedel , S a 1 i 11 s Schrank)

Sprieten geknikt; aan de zijden, in of achter hei midden, soms meer naar de

basis van den snuit, ingeplant; met 6-']-ledigen fnniculus, van ivelke de eerste drie leedjes

langiuerpig , de overigen kort zijn. Snuit lang en dun, cylindervormig ; eenigszins

gebogen, altijd tegen de borst gericht. Oogen groot, rond, uitpuilend ; op het voorhoofd
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diiJit aaiicciislaaiidc , of slechts door ccnc smalle strook van elkaar ,!;cschcidcn. Halsschild
in den rc^el brceder dan lang, naar voren sterk versmald; aan de zijden iets afge-
rond-verhreed. Schildje klein, doch duidelijk. Dekschilden langiverpig-eirond , bijna
tweemaal zoo breed als het halsschild ; aan het uiteinde stomp aji^erond ; liet achterlijf
geheel bedekkend of het pygidium onbedekt latend. Bovenzijde van het lichaam meer of
minder behaard. Prosternum vóór de voorcoxae zeer kort. Het 2e, -^e en 4e sterniet

meestal ter weerszijden van den achterrand , cenigszins tandvormig uitgetrokken. Voor-
co.xae aanccnstaande , bij de soorten van het Sub-gen. He m i r r hamp kus Bedel van
elkaar gescheiden. Achtcrpooten tot sfiringcn geschikt ; hare dijen /neer of minder ver-

dikt , veelal als het ware opgeblazen , dikiverf tnet eene rij tandjes bezet. Btiiten-tophoek
der voorschenen met een uiterst klein haakje, hetwelk door de geringe afmeting ge-
makkelijk over het hoofd wordt gezien. Tarsklauwen aan de basis met eene groote

,

tandvormige verbrecding. Gevleugeld. Bij het S is de snuit minder glanzig en naar
verhouding korter dan bij het ?.

De soorten van dit genus zijn kleine kevertjes , zoelke op de bladen van boomen of
heesters leven; vooral zijn het de Cupuliferen, Salicineecn en Betulaceeen,
van 7c'clke zij , in het voorjaar , de jonge scheuten en bladen afknagen ; enkelen leven

op Ulmus campestris en Loniccra xylosteum, die van het Sub-gen. H e-

mirrhamphus voeden zich met kruidachtige planten als: Centaurea, Campa-
n u la enz

Daar de poolen tuinder geschikt zijn voor het loopen , zoo verplaatsen zich deze

insecten bij voorkeur hetzij vliegende , hetzij , door middel van de achtcrpooten, krachtig
en ver springende.

De larven minecren in het parenchym der bladen , nabij de randen en verpoppen
aldaar. Een aantal soorten overwintert 'tusschen afgevallen bladen.

De larve van O. que reus is door Rcaumur en v. Fraucnfeld , de pop door
v. Fraucnfeld ; de larve en pop van rufus zijn door de Geer en Laboulbèue ; de larve
van scutellarts is door Bouché , de pop door v. Fraucnfeld ; de larve en pop van alni
zijn door v. Prauenfcld ; de larve en pop vanfagi door Ratzeburg, de levensgeschiedenis

is door Goureau , Weijetibergh en Pissot ; de larve en pop van pratensis zijn door
Letzner , de levensgeschiedenis is door Heeger ; de levensgeschiedenis van p op u li door
Hecger, I^etzncr en vermoedelijk reeds door Frisch ; de larve

,
pop en Icvensivijze van

rujitarsis zijn door Dccau.x en de vermoedelijke larve van saliceti is door
S'iüammerdam beschreven.

Van de 30 Europeesche soorten komen 16 in Nederland en 2 in het aangrenzend
geldcd voor.

1 Stcnium eii plciimc behaard, bij O. se u cel la ris de episternen van den nietathorax zells dicht
l)chaard, soms cenigszins bcsehiibd. Achterdijen meer dl' niindei verbreed en opgeblazen,
veelal aan de binnenzijde getand 2

Sternnm en |)lciirae dicht met witte schubjcs bedekt. Achterdijen niet merkbaar verdikt (Sub-
gen. Isochniis TliüiP'i.). Dekschilden ellen zwait; sprieten, sclienen en tarsen roestrood
(popnii en saliceti) 17

2 Fimicnliis der sprieten 6-ledig 3

Finiicidus der Sfirieten 7-leilig (Siib-geii. Tachyerges Schiinh.). Halsschild en dekschilden
/.onder randharen. Aciuerdijen ongetand 14

,? Zijden der dekschilden, evenals die van het lialsscliild, lielialve de gewone beharing, van voren
met eene rij alstaande, rechte haren 4

Zijden der dekschilden zonder rechte, afstaande liaren 10

4 Scapns tweemaal zoo lang als liet ie lid van den rtiniculns, vi'iór liet eerste derde gedeelte
van den snnit ingeplant 5

Scapiis ternauwernood langer dan het ic lid van ilen fnniculns, achter het eerste derde gedeelte
van den snuit ingeplant 8

5 Halsschild over de middellijn eenigszins gegroefd. Dekschilden achter het schildje eenigszins
neergedrukt. De beharing geelachtig tot aschgrauw, zijdeglanzig. Veranderlijk in de grond-
kleur, van donker peUbruin (ab. c. deprcssiis Marsh., roior/y Wcsth.) tut lichter of donkerder
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rooclbniin, bij omiitgcUleunk exemplaren Iileckgccl; nier eenc grootc, gcniecnscliappelijUc,

ilrichucUigc scutellairvIeU, well;c in 't oog vale iluordat de overige beharing der (leliscbilcfcn

(behalve aan het iiiieindc) zeer dini is of gcdceUclijk ontbreekt; bij oude exemplaren is de

beharing grootendcels afgewreven. De borst zwart, de pootcn rood. liij donkere exemplaren
IS liet halsscbild altijd lichter dan de dckschiUlen en zijn de dijen aan de basis meer of
minder donker gekleiM'd. Kxcmplaren bij welke de dekscbilden gelijkmatig diciit behaard zijn

en daardoor de sintellairvlck niet of nagenoeg niet in 't oog valt, werden als cunfurmis
Westh. beschreven. I.engtc 3

—

t,"^ mm. i). Zeer gemeen in bosschen 0|) de bladen van eiken,

waarin de larven minccren. Het ei wordt kort na het ontlnikcn der kno|ipen in de midden-
nerf van het blad gelegd. Wanneer vele larven een blad bewonen, dan zie; het er gevlekt uit.

1. quercus \..

Halsschild zonder eenige aanduiding van middengroef ö

6 Beharii'.g der dekscbilden bleek, weinig dicht; de glanzige grondkleiir duidelijk in 't oog vallend. 7

Beharing der dckschilden, evenals die van het halsschild, dicht, marmerachtig, zwart, goud-

geelachtig en wit, vlekkig behaard; achter het schildje op den naad met ccne witte baarvlek.

Lichaam eenigszins gestrekt; de grondkleur, benevens de pooten zwart, de dijen vlekkig

behaard; sprieten en tarsen roestrood. I.engtc q.\— •,\ mm. ('reineen o|i de bladen van eiken.

(ilicis F.) 4. pilosus F.

7 fCoji ;iict den snuit, evenals het overige lichaam met de pooten, bhiedrood; slechts de borst

of alleen het metasternum, benevens de buik (behalve het inteinde) zwart. Zelden komen
exemplaren voor, welke op de dckschilden , iets achter het midden, een weinig donkerder zijn.

Onnitgeklciirdc exemplaren zijn geel. Dekscbilden met diepe stippelrijen , waarin grootc stip-

pels. Lengte i\ —2'i mm. Vrij gemeen op de bladen van iepen, waarin de larve leeft; ook
meermalen van eiken en meidoorn geklopt ... . . (haeinatitius Germ.) 2. rufus Oliv.

Kon en het grootste gedeelte van den snidt zwart. Van deze soort komen twee rassen voor,

n.1. de eigenlijke aliii en het ras Sdltator Foiüxt. Qj'crrugiiieus Marsh., mclanucephalin Oliv.).

Het eerstgenoemde ras is gemakkelijk te herkennen aan de roode dckschilden, waarop eenc

kleine, ronde, zwarte vlek in het midden van de basis en eene grootc genieenscha|)pclijke

,

zwarte vlek .achter het midden (deze zwarte vlekken zijn nu eens meer, dan eens minder
uitgebreid); bovendien zijn de dijen en schenen zwart; halsschild rood, tarsen geelrood;

borst en buik, behalve gewoonlijk de zijden der laatste sterniten, zwart; bij vele exem-
plaren vertoont het halsschild aan de basis eenc halvcmaanvormige, zwarte dwarsvlek;

onuitgekleurde exemplaren zijn op de bovenzijde lichtgeel, doch blijven de donkere vlekken

nog llaiiw aangeduid, de donker gekleurde deelen zijn meer pckzwart of pekbrinn. Bij

het ras saltator zijn de dckschilden, evenals het halsschild, meer steenrood, ongcvlekt;

de dijen en schenen gedeeltelijk of, op de knieën en dijwortel na, geheel roestrood ; bij vele

exemplaren vertoont zich ook een zwarte dwarsband op de achterhelft van het halsschild;

onderzijde veranderlijk In kleur, de laatste 3 sterniten breed geelrood gezoomd, soms geheel

geelrood. Lengte i\—3! mm. Gemeen op elzen en iepen; het ras saltator over 't algemeen
zeldzaam, o.a. meermalen bij den Haag 2) 3. alni L.

8 Funiculus der sprieten zwart, de knots roodachtig. Dijen, schenen en tarsen, evenals het overige

lichaam, geheel zwarr. Lichaam vrij kort-eivormig, op de bovenzijde met liggende en lijne

opgerichte beharing; achter het schildje met eene dichte, witte haarvlek. Halsschild grof be-

stippeld, over de middellijn gegroefd. Lengte 2d|— 3 mm. In de heidestreken verbreid op de

bladen van berken en gagel (Myrica gal e), bij welke laatste plant, volgens AT.'i/fi'w/'rtc/; en

Perris, de larve de bladen mineert (rosae Herbst) 5. jota F.

S]iricten, schenen en tarsen roestrood. Dckschilden meer of minder uitgebreid, rood- of wit-

achtig behaard 9

9 Pooten geheel rood, de achterdijcn aan de binnenzijde hoekig verbreed. Zwart; halsschild, de

basis der dekscbilden, eene scutcllairvlek en eenige, meer of minder duidelijke, dwarsvlekken
of banden (van welke een gemeenschappelijke nabij het uiteinde) dicht rood, geelwit of

grijs behaarti; bovendien de dckschilden lijn behaard. Lengte 2-2! mm. Gemeen op de

bladen van eiken, vooral in de heidestreken .... (foedatus Gyih.) 6. erylhropus Germ.

Dijen zwart; de sprieten, schenen (de acbterschenen soms een weinig zwartachtig aan de basis)

en tarsen roestrood. Achterdijen gewoon. Zwart; eenc breede, driehoekige, gemeenschappe-

lijke, naar achteren twee-puntige vlek aan de basis en een smalle dvvarsband nabij liet

uiteinde der dekscbilden , dicht zijdeachtig geelwit behaard. Halsschild soms dichter behaard.

\) Een bijiüilder klein ex. uil /.eist is sleclits ^^ mm. laiij:.

2) M. i, /.üu sait.ilur rourcr. even pued als suort liunneii lieMlioiiwd wunien. /.oiials truuwens (iixie L. liiiltt-nhtttlirr

re4?ds gedaan is It\ meen dal de/e ninnner met alni riii(irei'n!ïemenj:(i vi>iirkiinH , din li i<in vee! eerder i;eiiei(ï<i zijn Ie

moeden dat nini u|i elzen en saltator op iejien leelt.
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I.ciigte Ij— 2;' 111111. lil bdssclicii, vdural aan den zoom van hoog opgesdioceii cikcii-liaklioiiL,

zij iiiiiiceit (ie cikeiililadcii. Verbreid iii de licidestrelcen, docli over 't algcinccii zeldzaam.
(signiler Creutz., Iiortorum F.) 7. avellanae Doiiov.

10 llahscliild aan de zijden met scijve, opgciiclue liareii. DcU.scliilden belialve de gewone, lijne,
graiiwe bcliaring, met naar aciuercn gerichte, zwarte borstelhaartjcs, welke van terzijde
gezien, duidelijk in 't oog vallen. Bovenzijde steenrood; de dcksehilden veelal grooteiuleels
iets lichter getint, aan de basis bruin gevlekt en een weinig achter het midden met een meer
ol minder smallen, zwartaclitigen, uitgezaktcn dwarsband. .S|)rieten en pooten rood. Borst en
achterlijf, alsook een ring nabij het uiteinde der dijen zwariaclitig. Scliildje dicht wit behaard.
Dijen ongetand. Lengte fzj— 2i mui. In heuvelachtige streken, op de bladen van L o n icera
\y los te 11 in; Ajiril—Sept. Niet inlandsch. In VVestlalen.

(xylostei Clairv.) (lonicerae Ilerbst)

llalsscliild aan de zijden zonder opgerichte beharing 11

11 Scapus nauwelijks zoo lang als liet ie lid van den fimiciilns, op het eerste derde gedeelte van
den snuit ingeplant 12

Scapus tweemaal zoo lang als liet ie lid van den ruiiiculus, nabij liet midden van den siuiit

ingeplant. De zijden vaii het halsschild met twee kleine borstelharen nabij de achterlioekeu
(Siib-geii. r.iithoron Tlionis.). Lichaam tamelijk gestrekt; zwart, vrij 'dicht, bruingranw
behaard; de glanzige grondkleur nog duidelijk in 't oog vallend. Sprieten en tarsen roest-
klenrig. Achterdijen naar binnen hoekig verbreed. Lengte i|— 2* min. Vooral in bossclicn,
op de bladen van den beuk, waarin de larve mineert. De kevers zijn eveneens schadelijk
door het afkiiagen van blad- en bloemknoppen; zij komen in liet midden van luni uit en
overwinteren in massa tusschen afgevallen bladen .11. fagi L.

12 Dekschilden inet twee, meer of minder doorloopende, soms onregelmatige of iiit vlekjes samen-
gestelde dwarsbandeii, benevens eene smalle, langwerpige vlek op den naad, achter het
schildje, dicht, witacluig behaard; meestal bovendien met een aantal verspreide kleine witte
vlekjes. Lichaam gelieel zwart, s])rieten en tarsen roodgeel. Achterdijen ongetand (Sub-gen.
Alyctus Tlioms.}. Lengte i*—2| mm. Op de bladen van den berk ; verbreid en op sommige
plaatsen niet zeldzaam, April—Juli rafiinis Stepli.) 3. rusci llèrbst.

Dekschilden gelijkmatig behaard of hier en daar met enkele kale plekken 13

i;', Voorcoxae aaneenstaande (Sub-gen. Th ree ticus Tlioms.). Halsschild over het midden eenigszins
gegroefd. Episternen van den metathorax zeer dicht wit of geelachtig-wit beliaard. Lichaam
eenigszins gestrekt; de bovenzijde steenrood tot geel, behalve eenige kale plekken, dicht
geelachtig of geelgrauw behaard; zeldzamer donker roodbruin. Schildje dicht wit of geelachtig-
wit beliaard; onderzijde, behalve het prosternum, geheel zwart; bij weinig uitgekleurde esem-
plarei! het acliterlijf geel gezoomd. Kop met ócn snuit, de sprieten en pooten rood- of geel-
aclitig. Exemplaren met gelijkmatig, dicht, geclachtig-witgrauw behaarde dekscliilden vormen
var. * albopilnsiis Reielie. Roodachtig-geelbruine exemplaren, met lijne, spaarzame, grijze
beharing, benevens zwart schildje en onderzijde, werden als cirnifcx tlerm. Qrim'malh Schrank)
beschreven. Ook komen geheel donker roodbruine, zwarthruine, tot zelfs zwartaehtige exem-
plaren voor, met donkere pooten. Zwartaehtige exemplaren met uiterst lijne beharing vormen
ab. e. atralus Preller (zeldzaam; Leiden, Nijkerk, Kollum (Fr.)); die met dicht grauwe beharing
(behalve veelal enkele kale plekken) ab. c. */JH.''c-.tffHy Stev. (c«/ctv//;M Germ.,/);/o,ï«,ï Gylh.).
Eindelijk heeft men nog eene var. * umiruftis Gylh. (^qmnquemacuhuus Chevr.), bij welke
kop, halsschild en onderzijde zwart, de dekscliilden roodbruin of geelachtig zijn, soms met
donkeren naad; bovendien de pooien roodgeel of zwartachtig, met overgangen. Sommige
exemplaren van deze .soort zouden gemakkelijk te verwarren zijn met q ue re u s, doch zij zijn

smaller, met iets langer halsschild, zonder de lange raiulliaren en met duidelijker behaard
schildje. Lengte 25—3^ mm. Gemeen op elzen, de larve mineert in de bladen. De var. ,ft-;;;;/-K7Kj

Gylh., welke in de Rijnprov. bij EIberfeld en op Borkuin voorkomt en voor vele jaren door
mij in aantal in de omstreken van Brugge in Iklgic gevangen werd, leeft op berken.

(? testaceus Miill.) y. scutellaris F.

Voorcoxae uiteenstaandc (Sub-gen. H e m i r r hamp li iis Bedel). Halsschild zonder langsgroef
over het midden. Zwart; vrij dicht, gelijkmatig neerliggend, ruw, aschgrauw behaard. Snuit
lang, gebogen. De sprieten ver naar achteren ingeplant, evenals de tarsen roodbruin. Achter-
schenen aan de binnenzijde van de tophelft iets verbreed. Lengte 15— 2I mm. In weilanden,
vermoedelijk op eene Gen tau re a-soort; volgens Gf;-;«rtr op A ncli 11 sa o ffici n al i s, misschien
eerder op wilgen; Juli tot Sept. Eenmaal bij Breda, Mei. Ook bij Hamburg en in de Rijnprov.
bij EIberfeld (tomentosus Gylli.) 10. prateosis. Germ. i)

Ik v.i J diil ili' uil Olrl.iilnii's vriii,,!,],. (J. , iii.MTiis v\n. iinjuisl gedfliTmliii'crJ is .'ii lul pratciisis li.-ln

O. nncious koiiil u.;i. iil Oostenrijk, .-ii in 1'ruiikrijk lul in bfl Bassin di' la Sl-hiu vuur.
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14 Dekscliilden zwart, met wit bclinarilc dwarsbaiuicn. Sprieten roestrooil, lie Uiiots soms gcliruiiut. 15

Dckscliildcn, evenals de rest van het lichaam, zwart; met weinig in 't oog vallende, eenkiciirigc

neerliggende licliaring, de borst wit, het scliiidje dicht wit behaard. Sprieten en pooien gelieel

zwart. Ilalsschild zeer grof bestippcid, op de acluerhellt met eene verhevene middellijn. DcU-

schilden niet diepe stippellijnen. Deze soort herinnert in kleur aan iota, doch is reeds

dadelijk aan de ontbrekende opgerichte beharing te onderscheiden. Lengte 2*— 2 j mm. Gemeen
op wilgen, elzen en berken (jota Payk., nee F.) 12. stigma Gerni.

15 De wit behaarde dwarsbanden op de dekscliilden scherp aangeduid 16

De twee wit behaarde dwarsbanden op de dekscliilden weinig duidelijk; nii korte, door de

stippellijnen gescheiden langsstreepjes bestaande. Zwart; onderzijde, pooten en uiteinde der

dekschifdcn witachtig-, het schildje dicht wit behaard; de beharing op het midden van het

Ilalsschild eenigszins verward uiteen stralend. Sprieten en tarsen roestrood. Ilalsschild eenigszins

rimpelig bestip|ield. Lengte li—2i mm. Op wilgen; vooral op Salix fragilis, waar de

larve de bladen inineert. In aantal bij Dussen, Aug.; ook bij Utrecht en Kerkrade, Mei.

In België bij Flcunis; in Westl'alen en in de Rijnprov. bij Aken ... 14. decoratus Gerni.

lö Tarsen, sprieten en soms ook de voorschenen geheel of gedeeltelijk roodgeel. Overigens gelijkt

deze soort zeer op salicis, doch is grooter. Ook is de teekening op de dekscliilden als bij

salicis, de achterste band is gewoonlijk smaller. Lengte 3— .5^ mm. Op Salix caprea
en volgens Ch. Brisoiit op jonge Populus tremula. Niet inlandsch. Bij lircnien. Hamburg

en in VVestfalen (r n l'i tarsis Gerni.)

Tarsen, evenals de rest der pooten, en het overige lichaam zwart. Sprieten roestrood, de knots

zwartachtig. Schildje dicht wit behaard. Dekscliilden met twee uitgezakte, dicht wit behaarde,

slechts weinig onderbroken, dwarsbanden, van welke de voorste tot aan het schildje reikt

en over het midden in den regel geelachtig gekleurd is; exemplaren met eenkleurige witachtige

beharing op de dckschilden vormen ab.c. cuiiculor Gerli. Onderzijde en de pooten witgrauw

behaard, de dijen geringd. Halsschild op het midJen meer of minder geelachtig behaard.

Lengte i|—23 "mm. Gewoon op de bladen van wilgen, o.a. in de duinen op Sa 1 i x repens.

Kaltenbach vond de larve op Salix fragilis . . (bifasciatus F., capreac F.) 13. salicis L.

I- Finiicidus 6-ledig. Dijen, evenals de rest der jiooten, roodgeelacluig; slechts de achterdijen

gedeeltelijk zwartachtig of gebruind. Zwart; zeer lijn, glanzig grauw-, het schildje dicht

wit behaard. Sprieten geelachtig, de knots veelal iets berookt. Snuit vrij kort en dik. Dck-

schilden met duidelijk bestippelde, diepe langsstrepen. Lengte 1 -i\ mm. Gemeen en soms

schadelijk aan wilgen en populieren, in welker bladen de larven mineeren.

(? vancllus Herbst) 15. populi F.

Funiculus r-ledig. Deze soort gelijkt zeer op populi, doch is veel kleiner, met naar voren en

naar achteren smallere dekscliilden. Sprietwortel en pooten roodgeelachtig; alle dijen, doch

vooral die der achterpooten , gebruind, altijd donkerder dan bij p o p ui i. Lengte iJ— 13 mm.
Op vochtige plaatsen, niet zeldzaam op verschillende wilgen-soorten als: Salix cinerea,
alba en caprea (? foliorum Müll.) 16. sallceti Payk.

53. Rhaniphus Clairv.

Dit genus is zeer verwant aan Orchestes, doch onderscheidt zich door de geheet

aan de basis van den snuit, bijna tusschen de oogen , in;^cplante , niet gelinikte sprieten

en de uiteenstaatide voorcoxae , door wellt laatste kenmerk het grenst aan het Sub-gen.

Hemirrhainphus. Sprieten w-ledig, met vergroot \e en 2e lid en ^-ledige knots.

Snuit lang en dun, zoo lang als kop en halsschild te zamen ; tegen het sternum

aangedrukt. Oogen zeer groot, op het voorhoofd elkaar aanrakende. Halsschild veel breeder

dan lang, aan de zijden afgerond; naar voren versmald Schildje klein. Dekschilden

de helft langer dan te zamen breed, naar achteren verbreed. Achterdijen verdikt , tot

opspringen geschikt. Tarsen met twee gelijke, aan de basis tandvormig verbreede

,

klaxtwen.

De larve en pop van R. pul iearius zijn door von Heyden beschreven.

Van de 3 Europeesehe soorten komen i /;/ Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor.

Bovenzijde, evenals het geheele overige lichaam, diepzwart. Dekscliilden tamelijk glanzig en

ternauwernood gechagrineerd. Sjirieten, behalve de knots, roodgeel. Halsschild grof bestipjield.

Dekschilden met diepe stippelrijen. Lengte \\— \\ mm. Gemeen op berken en wilgen; ook

op vruchtboomen als: appel en kers. Men vindt deze soort o.a. in groot aantal in de duinen

op Salix repens (Havicornis Clairv.) i pulicarius Herbst.
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rïiivcnzijdc lironzig-zwnrt. DcUscliilden eenigszins ilul', lUiick'lijk gccliagrinccrd. Sprietwnrtcl
gcflliniiii. Ilalsschild vrij diclu en grof licstipiicld. Dukscliilden met stippellijnen. Keiigte
i--i'i iniii. 0|i meidoorn en vriiLluboonicn, in liet voorjiKir. Niet inlandseli. Bij llamlnrrg.

(;iencns liuliem.) (snliacncns Illig.)

XXIV. Trilins Anthonomini.

54. Anthonoinus Geiin.

S/irif/cii dun , ir/s 'vór het iniJdcii van dcu snuit in^qcplant ; met ]-lcdi^-en fiini-
eiitus, 7('c-tl-s ic- en 2c iid langtvci/yi,!:; , de volgende leedjcs zeer liort en nagenoeg even
,i;root zijn ; soii/ns den voorrand der oogcn niet overschrijdend. Snuit meer of minder
lang en dun, slechts weinig gebogen. Oogen rond, naar buiten meestal duidelijk uit-

l>uilend. Halsschild breeder dan lang, naar voren versmald ; met cenigszins afgeronde
zijden ; de basis aan weerszijden uitgerand. Schild/e ovaal, gewelfd. Dekschildcn langer
of korter eivormig, breeder dan het halsschild; met stomfhoekig uitstekende schouders,
gewelfd, naar het uiteinde gewoonlijk iets verbreed; het achterlijf geheel bedekkend,
aan het uiteinde te zamen afifcrond , slechts zelden elk afzonderlijk iets afgerond ; bij

het i het pygidium cenigszins onbedekt latend. Voorcoxae aaneenstaande , dicht bij den
voorrand van den frothora.v staande. Poolen lang, de voorfooten iets langer en krachtiger
dan de overigen. Alle dijen, veelal sterk, getand; de schenen iets gebogen. Tars-
klauwen vrij, aan de binnenzijde van een tandvormig aanhangsel voorzien ; bij A.
varians Payk. gewoon. Schenen aan den binncn-tophoek met een naar binnen gerichten
haak. Lichaam cenigszins lan,\;-eivormig , sterk gctüclfd ; behaard en gevleugeld. — De
Jnannetjes onderscheiden zich door den , naar verhouding iets karteren , veelal doffercn

,

snuit en bij enkele soorten door den breederen tand der tarsklanwen. Ook is de ge-
daante van het anaal-sterniet in de beide seksen iets verschillend

De soorten leven op boomen en heesters, eenigen op verschillende vruchtboomen. De
larven ontwikkelen zich in de bloem- of bladknoppen van Fomaceeiin en Amyg-
dalecCn, welke door het $ aangeboord worden om het ei daarin te schuiven ; sommigen
zjn uiterst schadelijk door het uitvreten van het vruchtbeginsel. A. rubi leeft op
Kubus en Rosa canina: A. varians op Coniferen.

De larve van A. rubi is door Nördlinger , de levensgeschiedenis door Westhoff
en Buddeberg ; de levenszvijze van varians door Lindemann ; de larve van cinctus
door v. Frauenfeld, de levensgeschiedenis door Gourcau, Perris en Decaux ; de larve van
pedicularius L. [uhni de G.) door de Geer, de levensgeschiedenis door Jlestwood;
de levensgeschiedenis van spi lotus door Perris, de larve en pop van pomorum
zijn door Frisch, Bouchc , Ratzeburg en Nördlinger , de levensgeschiedenis is bovendien
door Schmidherger , Rusticus en Kollar \pyri\, de ontiüikkeling nog door Vallot

,

Deyrolle en Decaux; de larve van rectirostris is door Nördlinger en de levcnsïci/ze

door Kaltenbach beschreven.

Van de 24 Europecsche soorten komen 9 in Nederland en 4 /// het aangrenzend
gebied 'voor.

I Voordijen niet twee tanden vóór liet midden, een grooten en daarvóór een kleinen. Scliildie

groot, langwerpig, gewelfd en tiict korrelige oneffenheden bezet (Siib-gcn. Fnrcipes
Dcsbr.). Geheel roodbruin, dof. Dekschilden aan de basis, op bet uiteinde en achter het
midden, elk met een dwarsband, uit ongelijk lange, rocstgeel behaarde langsstrepcn bestaande.
Halsschild dicht, doch niet diep bestippeld: vooral aan de zijden en over het midden, zoo
ook de kop en de onderzijde geelachtig behaard. Snnit nagenoeg recht. Dekschilden met lijne

sti[ipelrijen. Bij het <J het anaal-stcrniet uitgerand, bij het $ afgeknot. Lengte 3^-4^ mni.
In bosschen; op Priinns aviuni, pa dus en soms op bloeienden meidoorn, voorjaar en
nazomer. Ilct S boort de nog jonge, weeke steenlaag van liet vrjchtbcginsel van Prnnns-
soorten aan en schuift daarin een ei. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, o.a.

bij Groesbeek, in groot aantal uit kerscn-steencn verkregen. (dru|iarum I,.) i. rectirostris L.

Voordijen met een enkelen tand. Schildje eiVen, gewoonlijk wit behaard 2

Tarsklanwen aan de binnenzijde met eene duidelijke tandvormige vcrbreeding ofeeii tandvormig
aanhangsel (Sub.-geii. Topletbns des Gozis, Aiithonomns i. sp.)
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l;ir<I;l:iiiwcn gewoon (Sub-gen. A 11 tlioni o r|i hu s Wcise). Kop nicc den snuit, lienevens de
nmler/ijde zv.-art; liet h;ilsscliild (hclialve veelal aan den voorrand, ol' meer of minder aan
den onurel;), de dekscliildcn (behalve soms langs den zijrand) en de pootcn rood ; de tarscn

meestal geheel ot' gedeeltelijl; donUcider. Sprieten, belialvc de knots, roodgeel. Sommige
exemplaren zijn geheel rood; ooU de kop en de snuit, zeldzamer nog de onderzijde (bij

Nijkerk) i). Onuitgekleurde exemplaren zijn roodgeel. Snuit glanzig, nauwelijks bestippeld.

Kop en halsscliild meestal tamelijk grol-, de glanzige deksehilden uiterst lijn-, bet scbildie

dielit wit-, de ontlerzijde iluidelijk witgraiiw behaard. Dekschihlen met grove stippclliinen.

Hij het S de aeluerscheneu eenigszins gebogen. Lengte 2.^ — .; mm. Op bloeienden meidoorn
en bloeiende dennen, April-jidi. V'crbreid eu op soinmige plaatsen niet zeldzaam.

(inclanoce|ihalus F.) 3. varians l'nyk.

S Bovenzijde gelijkmatig, spaarzaam, witgranu' behaard; zonder dwaisbanden op de deksehilden.

Oogen weinig intpuilend 4

llalsschild met eene ol' meer laiigstrepen, de dekschildei' inci een iil'nieer bebaarde dwarsbandeu.
f;

4 Snuit dol', dicht bestippeld, bij bet <? korter en meer rimpelig. Voordijen met een zeer klein

tandje. Voorschcr.en bijna recht. Zwart, eenigszins glanzig; lijn, gelijkmatig, grauw-, de borst

dichter behaard. Schildje dicht wit behaard, soms niet dichter dan de deksehilden. Sprieten

geheel zwart, ol' wel de scaniis rocstrood. De dijwortcl en gedeeltelijk de schenen en tarsen

soms iets roodbriiinachtig. llaUschüd uiterst dicht bestippeld. Oekschildcn niet stippellijnen

en iets gewell'de tnsschenriiimtcn. Pygidiinii niet geheel door de deksehilden bedekt. Sommige
exemplaren vertoonen kastanjebruine deksehilden en pooten; roestroodc exemplaren werden
als * grucilijies \'ici\ir. Qeptnpus Des Gozis) beschreven. ISij bet $ zijn de middelcoxac
scherp gedoomd. Lengte 2—2§ mm. Op eenige Rosaceeen, vooral op bloeiende
Il tl b iis-soorten; de larven leven in de bloemknoppen van franibozcn en bramen en zijn

daardoor soms schadelijk. Volgens Bo/iclii.' ook op aardbcziën en volgens IFcstholfen Biiddiberg
zcH's op verschillende rozen-soorten, waar het J, op het einde van Mei, de bloemknoppen
aanboort, daarin een ei legt en dan afbijt, zoodat dezen op den grond vallen en verdrogen.
Zeer gemeen 2. rubi llerbst.

Snuit glanzig, doch duidelijk bestippeld. Voordijen met vrij krachtigen tand. Deze soort herinnert

in kleur zeer aan varians, doch is grooier en dadelijk aan de getande tarsklauwen te

herkennen; de bovenzijde en de pooten zijn meer rocstrood. Kop niet den snuit, de onder-

zijde en meer ot' minder de tarscn zwart; bet uiteinde der sprieten zwartachtig. Sommige
cxtMiiplaren zijn geheel roodachtig, liovenzijde vrij lang, doch spaarzaam, bet halsschild en

de borst dichter grauw behaard. Schildie wit. Deksehilden met minder grove, in het midden
meer oppervlakkige, sti|)|iellijnen; iets langer dan bij varians. Lengte 3j —35 tiim. Niet

inlandscb. In Ilannovcr en in de Rijnprov (pubesccns Payk.)

5 Voorschenen aan de binnenzijde, op de basaalhcH't, boogsgewijze intgerand, liaardoor in bet

midden hoekig verbreed, of gewoonlijk de gchecle toplicllt breeder fi

Voorschenen aan de binnenzijde hoogstens slechts aan de basis, doch weinig in 't oog vallend,

gebogen, veelal bijna recht (ped i cu la ri u s, r u f u s eu so r b i) 11

5 De zijden van het halsschild tot aan de achtcrlioekcn duidelijk gebogen. Lichaam in hoofdzaak
rocstrood of roodbruinacbtig, ten minste de deksehilden naar bet luteindc 7

De zijden van het halsschild op de achterhcift bijna recht, veelal parallel. I.ichaam grooten-

decls bruin, ook het uiteinde der deksehilden y

7 De voorrand van den breeden , wit behaaarden dwarsband , achter het midden der deksehilden,

eenigszins sehinn tegen den naad gericht. Deksehilden met eene lluweelachlige buil aan de
basis van de 3e ttisschenriumte ; de schouders en de naad lichtrood; over het midden
zwartachtig. Bovenzijde overigens lichter of donkerder roodbruin. Onderzijde bruin, grauw
behaard; de basis en het uiteinde der dijen, de schenen en tarsen rocstrood. Snuit bestippeld

en gestreept, met eene verhevene middellijn; zwart, aan de basis roodbruin, soms geheel

rooil. Voorhoofd zwart, witachtig bcsehubd. Halsschild aan de zijden sterk afgerond, iets

gewelfd; grof en dicht bestip)ield; de middellijn, alsmede het schildje, dicht wit bescbubd.

Deksehilden met stippelrijen en zeer lijn rimpelige, vlakke tusschenruinuen. Voordijen met
een zeer grooten tand. Sommige exemplaren zijn geheel pekzwart, behalve de schouders en

zijrandcn der deksehilden; ook is de witte beharing soms afgewreven. Deze soort is van de

naverwante p edic 11 1 ari n s vooral onderscheiden door hel meer gewelfde lichaam, de nuwcel-
achtige builen aan de basis der deksehilden en den veel grooteren tand der voordijen. Bij bet (? is

1) V(,Qr:il iii SliaiiriiiKivii' kiiiiii-n ?'*1 1 /.\v;irlt' i-MMiijihtrcn voor. ot In) «i-lkr ;ill.Tn ln'l iiiiilrlrri di-r ili-ksiliilili'ii rood is, L'il

rrarikrijk iijii ouk gclu'-'l /.w.irl'' fxciiijihin'u iiipt niuilpclc [luiiti-ii In-k'-iid,
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do snuit korter en aan de basis smaller ilnn bij liet J. Len!;te2J—4 mm. Op vnicbtboonien;

de larve in de bloemknoppen van pereboomen; vooral van Maart—Mei. Verbreid, doch

niet algemeen. In het buitenland soms als schadelijk opgegeven.
(cinctns Redt., bitiiberculatiis Thonis.) 4. pyri lïohem.

De voorrand van den wit behaarden dwarsband, achter het midden der dekschilden, loodrecht

op den naad gericht, de achtcrrand is scherp begrensd ; soms is deze dwarsband zeer ondnidelijk

of ontbreekt nagenoeg geheel iJ

i! Dekschilden, evenals het halsschild, van terzijde gezien, elk een regelmatig gebogen oppervlak

vormend. Dekschilden glanzig, zonder bultige vertievenheid aan de basis der 3c tusschen-

ruimte. Lichaam vrij kort ovaal, sterk gewelfd, roodbruin tot licht rocstkleurig-rood; scajuis

der sprieten en pooten iets lichter. Snuit weinig gebogen, langer dan kop en halsschild

te zamen; dof, aan den top zwart; aan de basis iets bcstippcid en gestreept; met llaiiwe,

kielvormige middellijri. Halsschild sterk verbreed, het midden gewelfd; aan de basis iets

versmald, de zijden vc'x'ir het midden afgerond; van daar naar voren, nagenoeg rechtlijnig,

sterk versmald en nabij den voorrand iets ingesnoerd; grof en dicht bcstippcid; geel-

achtig behaard en bovendien mer eene geelgrauw beliaarde middellijn. Schildje dicht witachtig

behaard. Dekschilden achter liet midden met een, naar buiten verbreeden, wit behaarden

dwarsband, op welken, tegen den naad, gele haren ingemengd staan; een tweede smallere,

naar het schildje gerichte, gebogen, veelal eenigszins onderbroken, evenzoo gekleurde band
op de voorhelft; bovendien aan het uiteinde eenigszins wit behaard; overigens bijna kaal.

Voordijen meer verdikt dan de overigen, met grooten scherpen tand; voorsclienen aan de

basis in "t oog vallend dun, op het midden aan de binnenzijde sterk hoekig verbreed, duidelijk

gebogen. Bij het $ de snuit iets korter; het anaal-stcrniet smal nitgerand, met gladden rand.

Deze soort doet overigens in kleur en teekening aan pedicularins denken. Lengte 3I mm.
Op Sorbns Aria en meidoorn. Niet iulandsch, In Noord-Frankrijk bij Rijssel, ook in

Engeland (Cbevrolatii Desbr.)

Dekschilden achter het schildje eenig.szins neergedrukt, met een zwart bultje aan de basis van
de 3e tti.sschcnrnimte. Deze soort is zeer veranderlijk in voorkomen; zij onderscheidt zich

vooral door het aan de zijden verbreede halsschild, het weinig gewelfd zijn der dekschilden,

welke laatsten tot aan het midden rechtlijnig verbreed en aan het uiteinde zeer stomp-
afgerond zijn; met stippellijnen wier stippels eenigszins vierkant zijn; bovendien zijn de

dijen der middel- en achtcrpooten van een uiterst klein tandje voorzien, terwijl de tand

aan de voordijen bijzonder groot en scherp is. Van deze soort zijn twee rassen bekend.
liet type is tamelijk dof; hetzij eenkleurig rood of roodhrniuachtig, met een weinig
brecden, niet zeer in 't oog vallenden, meer of minder onderbroken, witachtig behaarden
<lvvarshand achter bet midden, welke nabij den naad meer roestgccl is; veelal zijn de dek-
.schilden van achteren, om den dwarsband, berookt, of alleen vóiV den dwarsband grooten-

deels berookt; ook kunnen de dck.schilden geheel licht rocstkleurig zijn, nagenoeg zcnider wit-

achtig bellaarden dwarsband achter het midden. De middcllijn van het halsschild en bet scliildje

wit beliaard. Het ras rosinae Des Gozis is korter, met minder verlengde dekscliilden; op de
bovenzijde glanzig; bij sommige exemplaren zijn het halsschild ter weerszijden van de witte

langslijn, alsmede de dekschilden vóór en achter den wit behaarden dwarsband zeer donker
getint en bevindt zich soms cenc witte haarvlek over het midden van den naad ; ook komen
zeer donkere exemplaren voor, met zeer ondnidelijkcn dwarsband; sommige exemplaren zijn

bijzonder klein. Lengte 2

—

i\ mm. Op bloeienden meidoorn en op iepen. Het type uitsluitend

bij Oud-Vroenhovcn nabij INIaastricht gevangen, ook in België bij Brussel en in Westfalen;

het ras rosinac bij Breda, Tiel, Doetinchem, Oud-Valkeveen en Valkenberg (Liinb.),

doch zeer zeldzaam. Mei—Juli.

(ulmi Desbr., nee de G.; cinctus Tlioins., nee Redt.) 5. inversus Bedel.

9 De behaarde dwarsband achter bet midden der dekschilden loodrecht op den naad gericht, op
een roestkleurigen grond staande. Deze soort gelijkt overigens in kleur op porno rum; de
voorrand en eenigszins de zijden van het halsschild, de schouders en meer of minder
de zijden der dekschilden, de dijwortel, de knieën, de schenen en tarsen roestrood; lijn

en dun grauw behaard; bovendien bevinden zich op de dekschilden meer of minder duidelijke,

wit- of geelachtige haarvlekjcs en is de dwarsband naar binnen geel behaard; vinlr en achter

den dwarsband ontbreekt de beliaring nagenoeg, waardoor ecu smalle zwarte zoom in 't

oog valt. Snuit gestreept en bestippeld. Halsschild sterk en uiterst dicht bestippeld, met
meer of minder duidelijke, witachtig behaarde middellijn. Dekschilden met krachtige stippel-

rijen. Lengte 3— .35 mm. Op Pomaceeën; de larve leeft in de bloemknoppen van de peer,

de kever kruipt in Mei uit. Niet inlandsch. In Noord-Duitschland bij Hamburg.
(Robertii Wenck.) (spilotus Redt.)

De behaarde dwarsband achter liet midden der dekschilden, van af den naad tot aan den
zijnuul schuin opgaande en gewoonlijk op een meer of minder donkeren grond staande. . 10
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10 UckschiMcn , v;ui icrzijcic gczicii , op den rug nccrgcdrulu; v;m liovcii gezien, :i;in hut uiteinde

iets uitgetrc)l;l;en-versmnld. IJchaani lichter of dnnl;erdcr |)elcbrniii; de vonrrand van liet

lialsscliild cenigszins roodbrninaclitig; de stiionders, ineer of minder een gedeelte van den
zijrand der dekscliilden , de naad, de sprieten (behalve de knots), de dijwortel, do knieën,

een gedeelte der sciienen en de tarsen roestklenrig; veelal is de grondklenr, waarop de

haal vlekken staan, lichter, liehariiig vrij grof, grijs en roesikleurig. l)e dwarsband over het

midden der dekscliilden eenigszins driehoekig, met den top tot den naad gericht; de randen
meestal donkerbruin begrensd, inet stipvormige witte liaarvlckjes; bovendien met minder
duidelijke vlekken achter bet wit behaarde schildje en aan liet uiteinde. Men vindt ook
licht gekleurde exemplaren, bij welke de grondklenr roodbruin, terwijl de schuine dwars-
band, achter het midden, door zwarte greiisvlekken aangeduid is; bovendien bevindt ziili

een zwart vlekje aan weerszijden nabij het schildje. Ilalsschild met wit behaarde iniddellijn,

tamelijk lijn en dicht bestippeld. Snuit lang, dun, sicclits weinig gebogen; aan de basis

gestreept, over de lengte eenigszins gekield. Smallere, iets meer verlengde, kleinere exem-
plaren, met naar voren meer versmalde dekscliilden en minder scherp begrensden, iets

sinallercn dwarsband, werden als var. 'pyri IColkirfncc Bohem.) beschreven. Lengte 3 —4J mm.
lic ,,Appelbloescin-smiiikever''; verbreid en op sommige jilaatsen zeer gemeen op bloeiende

appelbootiien cii alsdan scliadelijk; soms ook op pereboomcn, vermoedelijk wanneer laatstge-

noemden beter in bloei staan dan de appelboonicn. De kevers overwinteren achter losse

schors of tusschen mos en begeven zich in het vroege voorjaar, hetzij vliegende of tegen de

stammen loopende, naar de takken en de knoppen, waar de copulatie plaats grijpt. De wijfjes

boren de jonge bloemknoppen aan en schuiven in elk een eitje; de uitgekropen larven

voeden zich met de meeldraden en vreten soms den bloembodem uit; de daardoor bruin

geworden bloemknoppen komen niet tot ontwikkeling, daar binnen bevinden zich de wit-

aclitige, zeer bewegelijke poppen. Tegen bet einde van Mei of in bet begin van juni kruipen

de kevers uit, die zich alsdan met de bladen voeden. Bij gevaar laten de kevers zich op
den grond vallen. De var. pyri in WestFalen (5. pomorum I,.

Dckschilden, van terzijde gezien, niet op den rug opvallend neergedrukt; van boven gezien,

aan liet uiteinde meer breed afgerond. Deze soort gelijkt zeer op )) o m oru m , docli is door-

gaans kleiner, korter, aan het uiteinde meer breed afgerond, met minder parallele zijden,

meer gewelfd en van achteren meer plotseling afbellend. Snuit iets korter, de pooten slanker

en lichter gekleurd, de middel- en acliterdijen minder duidelijk getand. Pekbrnin tot geelbruin,

overigens als pomorum gekleurd; de dwarsband op de dekscliilden niet opvallend donker
omzoomd, doch slechts door de witgrauwe beharing aangeduid. Lengte 2\— 3 mm. Op
Prunus padns. Zeldzaam; Haarlem, Rotterdam, Gicsscndam, Arnhem, Middelburg, Venlo
en Meerssen. Ook in België (incnrvus 1'anz.) 7. humeralis 1'aiiz.

11 Acliterdijen met een duidelijk, scherp tandje aan de binnenzijde. Ilct 2c lid van den funiculus

in 't oog vallend langer dan het 3e. Snuit in beide seksen zeer dof. Deze soort is zeer

veranderlijk in kleur, van licht roestrood tot donker roodbruin, zelden pekbrnin, in alle

overgangen; onderzijde pekbrnin; de sprieten (belialve de knots), de pooten en de snuit

altijd iets lichter dan de rest van bet liciiaain. Beharing op de bovenzijde lijn, vrij lang, op
kop en halsschild grover, geelroodaclitig, op de onderzijde geciwitachtig; op bet halsschild

bovendien ecne witacluige langslijn over bet midden; op de dckschilden twee dwarsbanden,
welke laatsten witachtig, soms met gele haartjes doorniengd, of wel naar buiten witachtig,

tegen den naad geelachtig zijn; de voorste dwarsband is dan eens meer, dan eens minder
uitgebreid en duidelijk, bij het J meestal roodgcelachtig, soms zelfs goudgeclachtig; ook is

de top veelal van haarvlekjcs voorzien; bij licht roestkleurige exemplaren ontbreken de

baarbanden bijna geheel; zelden zijn de dwarsbanden door kleine, uit bruine, gele en witte

haartjes bestaande vlekjes gevormd. Bij zeer donkere exemplaren is de snuit soms zwartacbtig.

Bij het (? het pygidium behaard, onbedekt; bij liet S nagenoeg kaal, bedekt. Lengte 2J—3J mm.
Verbreid en op sommige plaatsen gemeen, op bloeienden meidoorn, later in aantal achter losse

schors; de larve leeft in de bloemknoppen. Welliclit komt zij ook op iepen voor.

(ulmi de G., ? fuscus Gocze, V scutellatus Fourcr.) ü. pedicularlus L.

Acliterdijen ongetand, of slechts met een zeer onduidelijk, bijna onmerkbaar tandje. Het 2e lid

van den funiculus nauwelijks langer dan het 3c 12

12 Voordijen met een grooten tand, voorschenen slechts aan de basis llaiiw gebogen. Snuit kaal

en glanzig, vooral bij het $. Gogen sterk uit|Uiileiid. Deze soort gelijkt zeer op pedicularlus,
doch is gemakkelijk te herkennen aan den kalen, glanzigen snuit en de nagenoeg ongetande
acliterdijen; overigens is zij eveneens veranderlijk in kleur, nu eens lichter dan eens donkerder
roestrood, soms zelfs roodbruin; met een onderbroken, witgranw behaarden du-arsband achter

het midden, die nabij dcii naad meer geelachtig is, eene dergelijke dwarsvlek op de voorhclft

en eene aan het uiteinde; halsschild met eene witte niiddellijn. Schildje diclit wit behaard.
Sommige exemplaren zijn bijna geheel afgewrevcn. Lengte 2}— 2J min. Op de bloemknoppen
van 1'rnnns spinosa, waarin <le larve leeft; April. Niet inlandsch. In de Rijnprov.

(ru f us Gylh.)
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Voordijeii niet een Ulcin tniuljr, voorschenen bijna recht. Snuit be-sti|)peld, dol'. Oogen zwak
gewelfd. I.icliaani vrij kort ovaal, loodklcnrig-zwart, grauw behaard; dekscliildcn gewoonlijk
meer of minder roodachtig, om het schildje veelal gebruind; met drie, meer of minder diiidcliike,

langslijnen op het lialsschild en twee, iets convergecrcndc, smalle dwarsbandcn op de dck-
schilden, van welke de eene in liec midden, de andere nabij het uiteinde, witachtig behaard.
Sprieten en pooten gcclrood, de knots en soms een weinig de dijen gebrinnd. 15ij het rf het
5c sterniet aan het uiteinde tamelijk breed iiitgcrand, het pygidinm flauw ingedrukt. Lengte
2—2i mm. Eenmaal in Friesland. Ook bij Hamlnirg. . . (oxyacanthae Boh.) 9. sorbi Germ.

Bradjitatiis Germar.

Sprieten in liet midden van den snuit inxep/ant ^ de seaj>ns on.s^eveer tot aan /iet

midden der oo,i^^en reil;end ; fiinieuliis b-ledi,i^, daar liet ^c lid tot de knots behoort ^ de
leedjes zeer kort, slechts het \e lan^i^ittcrpif^. Snuit eylindcrvormix'^ onj^-eveer zoo lan^als
het halsschild , luj het 5 soms in 7 oo,i^ vallend langer ; weini,s;- gebo_s;en , soms vrij dik.

Oogen weinig nitpiiilend. Halsschild slechts iets hrecder dan lang, naar voren versmald,
aan de zijden zwak afgerond-verbreed. Schildje klein , iets verheven. Dekschildcn iets

hreeder dan het halsschild , meer dan tweemaal zoo lang als te zameii breed . cenigs-

zins cylindervormig, op de bovenzijde soms eenigszins neergedrukt ; het achterlijf geheel
bedekkend. Voorcoxae meer in het midden van het zeer korte prosternum geplaatst.

Schenen aan den binnen-tophoek met een naar binnen gerichten haak. Klaimdid met een
klairwachtig uitsteeksel tussehen de beide klauwen. Lichaam meer of minder gestrekt

,

eenigszins cylindervormig ; gevleugeld.

Van de 5 Europecsche soorten komen 2 in het aangrenzend gebied voor.

Dekschilden aan de basis zoo hreed als hel halsschild aan de basis. Lichaam minder gestrekt,
(Sub-gen. Nothops Mars., 1'se u do m o rp h us Desbr.). Rocstrood, eenigszins dof, lijn

grauw behaard; de onderzijde en de kop zwart; het achterlijf geheel of gedeeltelijk roest-

rood; de niiddellijn van het halsschild en eene, veelal duidelijke, smalle, rechte dwarshand
achter het inidden der naar het uiteinde verbreede dekschilden vvitachtig behaard. Snuit vrij

dik, rimpelig, dof. Dekschilden met diepe stippellijnen. Pooten dik; alle dijen getand, de
tand der achterdijen kleiner ilan die der voordijen. Lengte i\ mm. Op bloeienden ahorn,
voorjaar; in bossclien en parken. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk bij Rijssel.

(fallax Gerst., aceris Chevr.) (elongatulus Bohem.)

Dekschilden reeds aan de basis hreeder dan het halsschild. Lichaatn meer lang gestrekt
(Sub-gen. Bradybatus i. sp.). Zwart; dekschilden zwart, eene schouder- en uipvlek
roodbruin, welke beiden zich soms zoozeer uitbreiden, dat de dekschildcn geheel rood-
bruin zijn; de tusschenruinnen elk met eene rij grove borstelhaartjes; het uiteinde en een
schuine dwarshand over het midden grof en dicht geelgrauw behaard , welke beiden soms
ontbreken. Sprieten, behalve de knots, pooten en aciiterrand der sterniteu rood. Zijden van
het halsschild naar voren afgerond. Bij het % de snuit kaal, glanzig, cylindervormig; hij het

$ korter, hreeder, dof en behaard. Lengte 3*—4 mm. In hosschen en parken, op de bloesem
van Acer campestre. Mei. Niet inlandsch. In België bij Brussel en Fli'nnalle-Hte. Ook
in de Rijn|)rov (Creutzeri Bohem., nee Germ.) (su b lascia t us Gerst.)

.55. Brachonyx Schönh.

Sprieten iets achter het midden van den snuit ingeplant ; met q-ledigen funiculus

,

waarvan de leedjes zeer kort en alleen de eerste twee langwerpig zijn. Snuit ongeveer zoo

lang als kop en halsschild te zamen , dun , cylindervormig , zveinig gebogen. Oogen zwak
geivelfd. Halsschild langer dan breed , naar voren tveinig versmald. Dekschilden iets

breeder dan het halsschild , een 'weinig meer dan tweemaal zoo lang als breed ; naar
het uiteinde iets verbreed , met stomphoekige schouders. Voorcoxae vlak tegen den voorrand
van het prosternum aaneenstaande ; middelcoxae eveneens aaneenstaande. Pooten kort.

Dijen ongeta?id ; schenen gecomprimeerd, ongeveer zoo lang als de tarsen , aan den
binnen-tophoek hoekig uitgetrokken. Tarsen breed; het y lid zeer kort en breed,
tweelobbig ; het klauwlid kort, de lobben van het T,e tarslid slechts weinig overschrijdend,
met twee gewone, aan de basis aaneenstaande , doch niet samengegroeide klauwen.
Lichaam smal, eenigszins cylindervormig ; behaard en gevleugeld.

De eenige Ruropeesche soort komt ook in Nederland voor.
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Liclii stecnroud
,
gcelgraiiw behaard; de smiic glad, glanzig, veelal geliriiind. llalsscliild grol'-,

liet schildje dicht witaclitig en ook de horst, vciornl aan de zijden, dichter hehaard. Zelden

komen exemplaren voor met doid;erbruinen kop, halsschild en onderzijde. Dckscliilden met

grove stip|)ellijnen en smalle tii.sschenruimten, waarop rijen liaartjes. Lengte 2—2? mm.
Gemeen op dennen (Pinns sylvestris), April -Ang. Met overwinterde $ legt in Mei hare

eieren tnsschcn twee jonge naalden, waarin de larve zich ontwikkelt; daardoor wordt de

ontwikkeling der naalden helemmert en blijven zij aaneengchecht. De kevers overivinteren

onder afgevallen naalden en achter schors (indigena Hcrbst) 1. pincti l'ayk.

XXV. Tribus M A c D A L i o 1 N i.

56. Mai,'(l:ilis Gerrn. (Fig. 110 Vil)

(M a g d a 1 i n tl s Germ.)

Sprieten vrij dun, iiicf of slechts onvolkomen ^^elaiilit ; in het midilen , zeldzamer

nabij de basis van den snuit in^i^eplant ; de scapus sterk i^ebo^en en aan het uiteinde

knotsvormij^ verdikt; funicnlus ^-ledig , de eerste twee Icedjcs geivoonlijk langwerpig

;

de knots toegespitst. Snuit nagenoeg eylindervormig , matig lang, soms zeer kort, aan

het uiteinde soms verdikt , meer of minder gebogen , zeldzamer nagenoeg recht ; de

sprietgroef tegen den onderrand der oogen gericht. Oogen groot, langer of korter

eirond, meer of minder gewelfd of uitpuilend, bij uitzondering vlak; vrij dicht aan-

eenstaande. Halsschild naar voren gewoonlijk plotseling versmald; met rechten voorrand

en duidelijke , veelal spitse achterhoeken. Dekschilden lang gestrekt , elk afzonderlijk

aan de basis meer of minder afgerond en lobvormig tegen het halsschild gericht ; zeld-

zamer recht of nagenoeg recht afgesneden , aan het uiteinde elk afgerond, het pygidium

niet geheel bedekkend. Voorcoxae aaneenstootend. Poolen vrij krachtig gebouwd, de dijen

veelal getand. Schenen aan den buiten-tophoek met een zeer krachtigeti , haakvorjnig

naar binnen gebogen nagel. Het ^e tarslid zeer breed, tweelobbig. Klamvcn gewoon of
aan de basis getand. Lichaam langiverpig , eenigszins cylindervortnig ; eenkleurig z"wart

of blauwachtig , zelden roodachtig yde niet in ons gebied voorkomende M rnfa Germ);

op de bovenzijde meestal kaal. Gevleugeld. Bij de meeste soorten is de snuif bij het i
korter en doffer dan bij het J ; bovendien is bij een aantal soorten ae sprietknots bij het

i buitengewooti groot. Overigens is het achterlijf bij het £ aan de basisflauw ingedrukt

en fijn opgericht behaard. — Vele soorten leven op Coniferen, anderen of iepen,

eiken, Populus nigra en op verschillende vruchtboomen. De larven ontwikkelen zich

in twijgen , dunne takken en éénjarige scheuten ; zij vreten kanalen achter de schors

,

of dringen onmiddellijk tot in het tnergkanaat ; ook verpoppen zij daar ter plaatse.

De larve en pop van M. memnon ia en de levensgeschiedenis van carbon ar ia

zijn door Perris; de larve
,
pop en ontwikkeling van violacea zijn door Ratzeburg, de

levensgeschiedenis is nog door Kollar ; de larve en pop van at er r i m a zijn door Rosenhauer;

de larve en pop van eer as i door Xambcu ; de larve en pop van ruficornis door

Rosenhauer en de larvengangen door Kalteribach beschreven.

Van de 2^ Europeesche soorten komen 12 /// Nederland en 5 /// het aangrenzend

gebied voor.

I Klauwen niet een grooten tand aan de basis i

Klauwen ongetand 7

2 Voordijen met een grooten tand (.Siib-gcn. Magdal is i. S|i ). Geheel zwarte soorten ... 3

Voordijen met een klein tandje of ongetand (Sub-gen. Panus Scbiinh.) 5

3 Halsschild eenigszins vierhoekig; aan weerszijden nabij de voorhoeken met een zijwaarts uit-

stekenden, spitsen tand, daarachter nog eenige zeer kleine karteltandjcs; de zijden overigens

tot aan de basis bijna recht; tamelijk lijn bestippeld. Dekschilden dot", niet duidelijke stippel-

lijnen en nagenoeg vlakke, lijn lederachtig gerimpelde tusschenruimten. Voorschenen aan de

binnenzijde, in het midden, iets hoekig verbreed. Lengte 3—4J mm. Gemeen oji de twijgen

van iepen, waarin de larve leeft; voorjaar.

(atramentaria Marsh., stygia Gylh., nigra Grimmer, aterrima (•'., nee L., asphaltina Desbr.,

nee Uolicm.) i. armigera Fourcr.
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Hiilsschild ;ian vvecrszijiien o|j eenigeii afstand achter cic voorhocken met cene bultige verhevcnliciil. 4

4 De bultige verhevenlicid achter de voorhoeken van het halssthild bestaat uit een groeiijc
raspkorrclijcs of tandjes. Dekscliildcn tamelijk glanzig, met kraclitigc stippellijnen en sterk
gewelfde, zeer lijn dwarsriinpelige tusschenruiinten, welke iets brceder zijn dan de stippel-
lijnen. De zijden van het halsscliild, achter het bidtje, vrij sterk algeroiul; de achterhoeken
naar buiten spits uitstekend. Voorschenen aan de binnenzijde, in 't midilen, hoekig verbreed
en van daar tot aan het uiteinde uitgerand en van fijne kerftandjes voorzien. Bij het J de
snuit kort, weinig gebogen, naar het uiteinde iets verbreed; de scapus en meer of minder
de funiculus der sprieten roodbruin. Lengte 4J—5J mm. Waarschijnlijk op berken. Mei—Aug.
Uitsluitend bij Zeist en Arnhem gevangen. In de Rijnprov. bij Aken.

(atrauientaria Germ. , atrata Gylh.) 1. carbonaria L.

De bidtige verlieveuheid achter de voorhoeken van het halsschild bestaat uit eene dwarslijst.

Dckschilden iets glanzig, met krachtige laugsstrepen , welke zeer dicht, doch vrij onduidelijk
bestippcld zijn, en vlak gewelfde, korrelig gerimpelde tnsschenruimteu. Voorsclienen gewoon.
Snuit bij het J duidelijk en vrij dicht bestippcld. Lengte 5—55 mm. Niet inbndsch. Deze
soort zou bij Hamburg en in Westlalcu gevangen zijn . . . .' . . (asphaltiua Bohem.)

5 Voordijeu met een klein, bultig tandje. Oogen laug-ovaal Scliildje naar voren afbellend,
daardoor eene nitholliug voóraau en ter weerszijden tusschen de deksclhlden. Dckschilden
elk van voren sterk afgerond, vooruitstekend en iets opgericht; met diepe stippellijnen en
vrij sterk gewelfde, uiterst dicht korrclig-gerinipelde tusschenniimteu. Halsscliild veel brceder
dan lang, aan de zijden duidelijk afgerond, naar voren sterk versmald; zeer diclit bcstipiield

;

op het midden of alleen op de voorhelft met eene iets ingedrukte, veelal glanzige middellijn.
Sprieten, evenals het overige lichaam zwart; de knots bij bet <? zeer lang, bijna zoo lang
als de rest der sprieten. Snuit bij bet J gebogen, in 't oog vallend langer dan bij het g.
Lengte 2J—4^ mm. Gemeen op verschillende Pomaceeün en A m ygdalee S n , o.a. op
meidoorn, appel, peer en Prunus-soorten; ook zou zij op wilde rozen aangetroffen zijn;

Mei—Jnli (armeniacae F., $ rhina Gylh., nassata Germ.) 3. cerasi L.

Voordijen ongetand of alleen bij het J' van een zwak bultje voorzien. Oogen kort-ovaal. Schildje
horizontaal, zonder uitholling daarvoiir ol ter weerszijden tusschen de dekscliildcn. Dekschilden
van voren slechts iets vooruitstekend en niet opgericht. Tusscheuruimten zwak gewelfd cu
onduidelijk korrelig, met ccue rij uiterst lijue, liggende, bruine haartjes. Sprieten geheel
roodgeel, of zwartachtig en alleen aan den wortel roestrood

; de knots in beide seksen inatig

lang. Zwarte, weinig glanzige soorten 6

6 Sprieten geheel roodgeel. De 6e en 7e stippellijn op de dekschilden van achteren diep en met
de 8e vcrccuigd; de 3e en 9e tnsschenruimteu van achteren meer verheven, de 4e en 5e
stippellijn korter dan de 6e tot de 8e, de 3e met de 6e van achteren verecuigd. Bij het 't?

de snuit zeer dik, beliaard. Lengte 2j— 3I inm. In bosschen op eiken, de larve in de jonge
takken; verbreid en niet zeldzaam 4. flavicornis Gylh.

Sprieten zwartachtig, de wortel tot aan bet ;;e lid roestrood. De 6e en 7e stiiipelliju op de
dekschilden van achteren ondiep en iets afgekort, zoodat achter de 4e en 5e eene kleine,
ongestreepte plek vrij blijft; de 3e en 9e tusscheuruimten van achteren op het vereenigiugs-
punt niet verheven; de 3e sti|ipellijn is met de 8e van achteren vereenigd. Overigens als

fla V icoi-nis. Lengte 2j— 3] mm. Eveneens op eiken, voorjaar. Niet inlandsch i). In
Noord-Duitschland en Noord-Frankrijk. Wellicht in ons gebied te vinden.

(q ue rcic o 1 a Weise)

7 Snuit langer dan de kop, zoo lang als (jf nog langer dan het halsscliild. Dekschilden elk van
voren in cene sterk al'gcronde lob uitgetrokken, de basis van het halsscliild aan weerszijden
meer of minder bedekkend. Voordijen met een grooten tand 2) (Sub-gen. Th am n o p h il us
Schönh.) ".

g

Snuit niet langer dan de kofi, korter dan het halsscliild; recht of slechts llauw gebogen. Oogen
groot en gewelfd. Dekschilden elk aan de basis slechts weinig afgerond, recht ol nagenoeg
recht afgesneden. Dijen ongetand, of slechts met een klein tandje (Sub-gen. Rhinodes
Steph., Edo Germ.) 14

8 De eerste twee sterniteu overal even grof en diep bestippcld. Hiertoe behooren eene hlauwaclnige
soort met sterk iiitpuileiuic oogen en twee zwarte soorten met zeer grove sti|ipcllijuen np
de dekschilden " o

De eerste twee sterniteu aan de zijden (nuluidelijk eu oppervlakkig of zeer verspreid bestippcld.
Oogen vlak 11

1) Alle uit Npderl;mti u|tyi-g('V(.'ii e\eiii|ilarfii w;ii-ni uiijuist i;edeliTiiiiiiei'r(l.

^) Bij lu-t Siib-jicnus M ügdu li ims ('.eriii. \v;iyrlue de, u.;i. iii de uin^lrekeii \.ui l'jiijs vuurkuiiieiide, ruüdliruii

Gertu. behoürt, ^tjii Ma dijeu ungetuiid.



LXXVI. CUKCULIONIDAK. —• 56. MaGDALIS. 647

y Öogcn volkomen vlak of slechts zeer zwak gewelfd, üovenzijde gelieel zwari. 'russcheiinaiiueii

der dekscliildcn met cenc enkele stippcirij of meer riniiielig 10

Oogen sterk uitpuilend. Bovenzijde staalblanwaclitig of iets groeniichtig-bhinw, de dckscliilden

meestal levendiger gekleurd dan de rest van liet licliaani. Tiissclicnruimtcn der stippelrijen

of ondiepe sti|>pellijnen fwier sti|)pcls lanijwerpig-vierkant zijn) drie tot viermaal zoo breed
als de rijen of lijnen zelf; met twee, liier en daar onregelmatige, kraclitige stippcirijen. llalsschild

langer dan breed, van voren versmald, krachtig en dicht bestippcid. Snuit bij het <f iets

korter en dikker dan bij het J, over de gehccle lengte ecnigszins rimpelig bestippcid. I.engte
3I—

5.!, mm. Op dennen en herken, zeldzaam; Nijmegen, Maarsbergen, VVintcrswijk,

liergen-op-Zoom , Vcnlo en Roosteren; Mei

—

Juli. In de Rijnprov. bij Aken.
6. phlcgmatica Ilerbst.

10 Oogen volkomen vlak. 'Piisschenrnimten der dekschiUlen z:jo breed als de stippellijnen
, gewelfd

en rimpelig; de stippels in de langslijnen grof, vierhoekig, als het ware een traliewerk

vormend. C.lanzig zwart. Halsscliild ongeveer zoo lang als breed, naar voren versmald, zeer

dicht en grof bestippcid. Epimeren van meso- en mctathorax dicht witachtig behaard. Bij

liet $ de snuit iets korter en plomper, het 2e sterniet oppervlakkig ingedrukt. Lengte

i\--7\ mm. Op kwijnende Pi n u s-soorten. De larve vreet een langen gang in de mergholtc

der c'énjarige scheuten. Verbreid in de diluviale streken, o.a. in aantal bij Vcnlo; ook eenmaal

in de Waalsdorjische duinen; Mei

—

Juli.

(carbonarii I"., nee L.; heros Kust.) 5. memnonia ('rjlli.

Ougen zeer zwak gewelfd. Tussclicnruimten der dekscliildcn tweemaal zoo breed als de stippel-

lijnen, vlak en uiterst lijn rimpelig, bijna glad, met eene krachtige stippcirij. Epimeren van
meso- en mctathorax ternauwernood dichter behaard. Overigens als memnonia. Lengte

o.\—3§ mm. Op Coniferen. Niet iidandsch. Deze soort zou in Noord-Dnitschland en in

Westfalen voorkomen (linearis C.ylh.)

11 Basis van elk der dekschilden , van af het midden naar buiten, nagenoeg recht; de geheele

basis tot aan de schoudcrhoeken iets opgericht, doordat zicli daarachter een breede dwars-

indrnk bevindt. Kop zwak en onduidelijk bestippcid. Snuit niet sterk gebogen 12

Basis van elk der dekschilden sterk bochtig afgerond, tegen het schildje en tot den schouder
schuin afvallend en hetzij alleen in het midden iets of in 't geheel niet opgericht. Kop dicht

en duidelijk bestippcid. Snuit sterk gebogen 13

12 De 8e tot toe stippellijn der dekschilden aan het uiteinde sterk verdiept. Tusschenruimten der

tamelijk glanzige dekschilden fijn raspachtig bestippcid, aangezien de stippels van achteren

naar voren ingestoken zijn en daardoor van voren een glad gedeelte vertoonen, dat zich

als een glad korreltje voordoet (exemplaren bij welke deze stippels niet raspachtig zijn, werden
als Hcydenu Desbr. beschreven); overigens lijn gcchagrinecrd; de stippels in de langsstrcpcn

grof, vierhoekig. Snuit bij het $ zeer ftauw gebogen, vrij kort en dik, naar voren verbreed,

tussclien de onduidelijke hestipiicling lijn gcchagrinecrd en ecnigszins dof, op de onderzijde

met eene kielvormige middellijn, de sprieten tamelijk ver vói'ir het midden ingeplant; hij

het 5 meer gebogen en langer, glanzig en duidelijk bestippcid, op de onderzijtic zonder
kielvormige langslijn, de sprieten slechts iets vóór het midden ingeplant. Halsscliild weinig
of niet breeder dan lang, van voren versmald, zeer dichten grof bestippcid, met ecnigszins

gladde middcllijn. Zwartblauw, vooral de dekschilden meer donkerblauw; de epistcrnen en

vooral de epimeren van meso- en mctathorax dicht wil behaard; overigens de onderzijde en

de ])00ten lijn behaard. Bij het $ de sterniten vlak, bij het J tamelijk gewelfd. Lengte

3^—5 mm. Op Pi n u s-soortcn, zeer zeldzaam; Arnhem, de Bilt, Breda; Mei—Jnli.

~. vïolacea L.

De 8c stippellijn der dekschilden aan het uiteinde niet sterker verdiept. ïusschciiriiimten der

stippcirijen, welke alleen langs de zijden ecnigszins tot stippellijnen verdiept zijn, uiterst

lijn gechagrincerd, nagenoeg glad toeschijnend, met eene iijnc, onregelmatige stijipcirij,

welke hier en daar verdubbeld is. Glanzig zwart, de dekschilden gewoonlijk met uiterst

geringen bronzigen of groenaclitigen weerschijn. Sprieten gcdeelielijk of alleen de scapns

roodbruin, llalsschild iets langer clan breed, naar voren versmald, op het midden ecnigszins

vlak gedrukt; zeer dicht bestippcid, gewoonlijk met eene (nibestippelde, veelal iets ingedrukte

middcllijn. Bij het J de snuit dikker en korter, dicht en vrij sterk bestippcid, gedeeltelijk

dof. Lengte 3J -4I mm. Niet inlandsch. Zij zou in Westfalen voorkomen . (nitida Gylli.)

13 Dekschilden op de tusschenruimten inet fijne, raspachtige, in eene gedeeltelijk onregelmatige

rij geplaatste, stippeltjes bezet, daardoor met een lijn korrelig voork(nncn, aangezien de

stip|)eltjes van achteren naar voren ingestoken zijn en van voren een korrclachtig, glanzig

vlak vertoonen. Halsscliild dicht en sterk bestippcid, de middellijn geheel of gedeeltelijk

onbcstippeld. Epistcrnen en vooral de epimeren van meso- en mctathorax dicht witgrauw
behaard. Zwartblauw of iets grocnachtig, de dekschilden donkerblauw of iets grocnachtig-



648 LXXVI. CURCULIONIDAE. — 56. Magdalis.

bhuiw. Overigens veel op v io 1 ace a gelijkend. Lengte 4*—61 mm. Zeer zeldzaam; Steenwijk,
Ensclieile', Winterswijk en Breda. Ook in VVestfalen.

(punctirostris Gylh., dtiplicata Thoms., violacea Desbr.) 8. froatalU Gyll'. O
Dekscliilden 0]i de niterst lijn gecliagrineerde tussclienruiratcn met ccne enkele, krachtige,

gewone rij van rundaclitige ol' vierkante stippels 2); de stippels in de langsstrepen lang-

wcrpig-vierkant. Zwart ol' ecnigszins blauw- ol' groenaclnig-zwart, soms meer blauwachtig,
de dekscliilden gewoonlijk meer blauw ol' groenachtig-blauw; sommige exemplaren zijn geheel

of nagenoeg geheel zwariachtig. Ilalsschild ongeveer zoo lang als breed, van voren sterk

versmald, dicht en tamelijk grol' bcstipjield, over het midden mee ecne meer of minder
duidelijke, gladde middellijn. Bij het ^ op het eerste sterniet met een duidelijken langs-

iudnd;; bovendien de snuit korter dan bij het ?• Deze soort is navcrwant aan violacea
en wordt daarmede dikwerf verward; zij onderscheidt zich gemakkelijk door de meer naar
voren (jitstekende basis der dekscliilden, den dichter en diudelijker bcstip|ielden kop en

den sterk gebogen snuit; van ft on tal is onderscheidt zij zich door de krachtige, regelmatige

stippelrij op de lusschenruimten der dekschilden. Lengte 2^—4A mm. In de diluviale streken,

gemeen op dennen; geheel zwartachtige exemplaren zeer zeldzaam. De kever steekt in het

voorjaar de jmige scheuten aan, de larve leeft achter de schors óf in de mergholte.

9. duplicata C-erm.

14 'Voordijen met een klein tandje. Basis van elk der dekschilden eenigszins afgerond. Scapus
nauwelijks tweemaal zoo lang als het ie lid van den funiculns, aan tien top sterk verbreed.
Ilalsschild kort, met sterk naar buiten gerichte achterhoeken en sterk afgeronde, eenigszins
hoekig verbreede zijden. Dekschilden met grof bestipjielde langsstrepen, van welke de eerste

twee naar het uiteinde in stippelrijen uitloopcn, en smalle, korrelige tusschenruimten, welke
nauwelijks zoo breed zijn als de stippellijnen zelf. Voorhoofd tusschen de oogen half zoo
breed als de sntut. Snuit in beide seksen ongeveer zon lang als de kop, bij het ^ veel dikker
dan bij het ?. Sprieten zwart; de knots bij het g sterk verlengd en behaard, langer dan
de fiiniculus. Deze soort is gemakkelijk met cerasi te verwarren, doch onderscheidt zich
vooral door de ongetande klatiwen, den in beide seksen korteren snuit en de duidelijke,
diepe vierkante stippels in de langsstrepen der dekschilden. Lengte 2j— 3 mm. Op jonge
eiken, voorjaar. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk en Nonrd-Dintschland; zij zou, volgens
Dt'sh-oiitcn- ili'S Loges, ook in België voorkomen.

C(? mixta Desbr. , Kraatzii Weise) (exarata H. Bris.)

Alle dijen ongetand. üasis der dekschilden recht ol' nagenoeg recht afgesneden. Scapus 3—

4

maal zoo lang als het ie lid van den funictdus. Ilalsschild tnet zwak uitstekende achterhoeken
en minder afgeronde zijden. Dekschilden met smalle stippellijnen, welke allen tot aan het

uiteinde duidelijk ingegraven zijn; de tusschenrninncn breed, meer of minder gewelfd, lijn

rimpelig, minstens zoo Ineed als de stipiiellijuen 15

15 'Voorhoofd ttisschen de oogen half zoo breed als de snuit. Sprieten in het midden van den
snuit ingeplant 16

Voorhoofd tusschen de oogen slechts weinig smaller dan de snuit. Sprieten zwart, nabij de
basis van den snuit ingeplant. Snuit zno lang als de kop, recht. Oogen groot, uitpuilend.
Sprietknots bij het ^ nier verlengd. Zwart, dekschilden blauwachtig. Halsschild nauuxlijks
zoo lang als breed, dicht bestippeld, aan de zijden een weinig afgerond-verhreed. Dekschilden
met diepe stijipellijnen en gewelfde, zeer lijn rimpelige tusschenruimten. Lengte 2'^—4 mm.
Op Populus nigra. Mei; zij zou ook op bloeienden ineidcjorn vourkomen. Leuinaal bij

Maastricht. Ook in België 12. nitldipennis Bohein.

16 Snuit niet korter dan de kop, llanw gebogen, bijna recht. Sprietknots bij het rf sterk verlengd,
grootendeels cylindervormig eu behaard, minstens zoo lang als de rest van den spriet; bij

het zeldzamere 5 normaal; scapus en funictdus in beide seksen roestkleurig, de knots
zwart of bruin. Ilalsschild aan de zijden zouder kegelvormige verhevenheid, zeer dicht bestippeld,
met twee grocljes ongeveer op het midden eu een groefje in het midden aan de basis. Zwart,
weinig glanzig. Dekschilden met diepe stip|iellijuen en tamelijk gewelfde, lijn rimpelige
tusschenruimten. Lengte 2*— 3* mm. 0)i vruchtboomcn , o.a. op den appel; de larve in de
takken. Verbreid, doch niet algemeen.

(5 trifoveolata Gylh., J clavigera Kust.) 10. barbicornis Latr.

Snidt iets, bij het J' bijna de hell't korter dan de kop. Sprietknots bij het <? niet verlengd.
Halsschild aan weerszijden nagenoeg in of iets achter het midden, met eene kleine kegel-
vormige verhevenheid; uiterst dicht, korrelig bestippeld. Dekschilden met diepe stippellijnen

l| II.' wi'iiiige cxprapliireii uil ^l•cl.^l;lllll Jic ik r.i-^ /ijii miiiai'liiialii; i;njul. I'raair eruol./, lilauwc .x.Tijiiliiivi) luUiiii

L Milln- uil Wi'fiifu

i) ülider n'n pruul .-laiilal cM-iiiplartai uil Vriilu Iil-vuihI ji.-li wii t.x,-iu|ilaar, luj wAkr dr !.li|i|icl!, up de lussdii-i

unduidelijk ziju.
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LMi zeer lijn rimpelige, gexvell'de tiisselienruimteii. 7.wan, il o fi;!;! 11 zit'. Sprieten, behalve de

knuts, roocigeel; soms ilc luiots ook iets romlgeelaeliti!;, of ecu grooter gedeelte van liet

uiteinde der sprieten donker. Lengte 2— 3^ mm. (Jeraeen op vogelkers, pniimeliocnnen

,

alirikozen, appelboomen en meidoorn; de larven in ile takken, ook in liie van Rosa
canina aangetrolVen (prinii l,.J 11. ruficornis I,.

XXVl. Trilnis I'issodini.

57. Pissodes Germar.

Sprieten ongeveer in het midden van den snuit ingeplant; scapus iets gebo;^en^ bijna

den voorrand der oogen bereikend; funiculus i-ledig, de eerste twee leedjes langwerpig.
Snuit ongeveer zoo lang als het halsschild, vrij dun , cylindervormig , 7C'cinig gebogen.

Oogen eirond, klein, 'weinig gewelfd. Halsschild nagenoeg zoo lang als breed, naar
voren sterk i^ersmald; de achterrand meestal aan 'weerszijden, duidelijk uitgebogen ; de

achterhoeken duidelijk
,
gewoonlijk spits of recht, zeldzamer stomp en eenigszins afgerond.

Schildje duidelijk, rondachtig. Dekschilden langwerpig, ternawwernood t'weemaal zoo

lang als te zameii breed , 'weinig of niet breeder dan het halsschild : met nagenoeg

rechthoekige schouders, 'weinig gewelfd , elk nabij het uiteinde met cenc bultige verheven-

heid. Voorco.vae op de achterhelft van het prosternum, door eene smalle plaat gescheiden.

Dijen ongetand. Schenen nagenoeg recht en plomp , aan den buitcn-tophock met een

grooten , haakvormig gebogen nagel (Fig. 117 V). Tarsen breed, het ^e lid breed-

tweelobbig , met viltige zool. Klawwen ge'woon , vrij. Lichaam dof, met een zeer vast

huidskelet ; op de bovenzijde door schubjes gevlekt of van bande?! voorzien , op de onder-

zijde al of niet gelijkmatig beschubd.

De soorten , bij 'welke de individuen in grootte ^eer veranderlijk zijn, leven uitsluitend

op Coniferen. i)e larven leven vooral in k'wijnende i) boomen , 'waar zij gekronkelde

gangen in de bast of holten in het spint vreten , of 'wel , op de 'wijze van de larz'cn van
Mag da lis, zich in de mergholte van dunne takken ingra~i<en. Zij kunnen zeer

schadelijk luorden.

De larve en pop van F. piceae zijn door P/eer en. Ratzeburg , de levensge-

schiedenis is bovendien door Ratzeburg ; de levensgeschiedenis ''au p i n i is door Ratzeburg,
Goureau en Letzner , de larve en pop zijn door Beling; de larve en pop 'oan nofatus
zijn door Ratzeburg , Ferris en Decau.x , de levensgeschiedenis is nog door Decaux en

Judeich ; de levensgeschiedenis van validirostris is door Altum ; de larve en pop
van piniphilus zijn door Judeich, de levensgeschiedenis en ont'wikkeling nog door

Ratzeburg , Reisenegger , Eichhoff en Altum beschreven.

Van de t^ Europeesche soorten komen 3 in Nederland en 3 in het aangrenzend
gebied z'oor.

1 Aeliterlioeken van liet lialsschild sclierp aangeduid, lietzij spits ol" recht. Dckscliilden met grauwe
en gele schnbjes bedekt, welke tot eciic dwarsvick vi'icir het midden en een dwarsband achter

het midden verdicht zijn 2

Acliterhoeken van het halsschild stoiiiji en algcrond. Lichter of donkerder roodbrnin, gewoonlijk
met vele witachtige schnbjes bestrooid; met vier, in cene dwarsrij staande, stippen op het
halsschild, het schildje en een hreedc , onderbroken dwarsband achter het midden der dek-
schilden dicht wit beschubd; veelal is de dwarsband geclaclitig. Dekschilden met weinig
krachtige stippellijnen en nauwelijks verhevene, rimpelig-korrelige tusscheiiruimtcii. Halsschild

slechts iets smaller dan de dekschilden. Overigens gelijkt deze soort op een kleinen 11 o ta t iis.

Lengte 4| -ji mm. De larven leven in jonge dennen en in de bovenste takken van oude dennen ,

waar zij hare kronkelende gangen vreten en zoodoende liet afsterven der booinen, van boven
naar onderen, veroorzaken. Niet iiilandsch. Zij zou in Oldenbnrg voorkomen.

(p i 11 i p h i I u s llerbst) 2)

2 Halsschild met spitse achterhoeken, de acliterrand aan weerszijden duidelijk uitgebogen. De
stippellijnen der dekschilden over het middengedeelte (van af een gedeelte op ccnigcn af-

stand achter de basis tot hoogstens ongeveer op de hoogte van de bultige verhevenheid

1) Hilzcma Bo^ beriulit dal zij dos ie naili-t-lipiT zijn, omdat zij vuUlrrkl iiift lnj vuurkriir rei'ds vooraf zii-ki-lijk liuul aaiilasten

maar dikwijls de oorzaak zijn, dat ovcripoiis volkomen petonde lioomen lieKiiitieii Ie kwijnen en eindelijk Ie sterven.

t) Ik betwijfel zeer bel voorkomen van 1'. Hareyniae Herbsl in Oldenborj;; deze >oort is ei;;eii aan berjislreken , o.a. van
Middel-DuiUobiand, vooral in den Harz en hel Saksische ErlsRebcrgle , ook in üosteurijk en Skandinavie.
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iKibij lici Liiiciiulc) inct grootcro, grocfaclitigc stippels; de achterste, uit scliiibjes gcvoriiuk
band naar buiten brecdcr dan naar binnen

llalsseliild niet rechte achterhoeken, de achterrand bijna niet uitgebogen. De stippellijnen der

deliscliilden over de gchccle lengte van nagenoeg gelijke, grootere ol' kleinere stippcN
voor/.ien 4

Stipiiellijnen der dekschilden van zeer groote, eenigszins vierhoekige, grocfachtige stippels

voorzien; de 3e en 5c tusschenruimten duidelijk breeder en iets meer verheven; de dwars-
band op de achterbellt eenkleurig geelaclitig. 1'ekbruin, onuitgekleurde exemplaren roodbruin;

spaarzaam met geelacluige scluibjes, hier en daar in vlekjes, bezet. Halsscliild dicht, rimpelig

bestippeld; met lijne, verlievenc middellijn en met 6 witachtige stippels, van welke twee
aan den aciiterrand en 4 in eene dwarsrij in het midden. Schildje wit. Lengte 6J— 10 mm.
Uitsluitend op zilversparren (Abies pectinata DC. = Pinus picca L.), vooral in

bijna doode stammen, stronken van versch gevelde boomen en opgestapeld hout: hoofd-

zakelijk in bergstreken. Soms is zij schadelijk. Niet inlandsch. In België bij Villers-le Temple,
ook in Westl'alen Oiiceae UI.)

Sti|ipellijncn der dekscliilden van tamelijk kleine, groelaclitigc stippels voorzien ; de afwisselende

tusschenruimten gewoonlijk iets verheven; de uit sehubjes bestaande dwarsband op de

achterhelft in den regel naar binnen grauw, naar buiten geelachtig. Roodaciitig-pekbruin tot

roodbruin; vrij dicht, soms zeer S|iaarzaatii met wit- of gedeeltelijk geelachtige scluibjes

bedekt, welke op de dekschilden onduidelijke vlekjes en twee duidelijke dwarsbanden vormen.
Halsscliild met 4 witte stippen in eene dwarsrij over het midden. Scliildje dicht wit beschubd.

Snuit bij bet j minstens zoo lang als het halsscliild, bij liet $ iets korter. Bij het ^ het

eerste sterniet llauw ingedrukt. Lengte \\ — 3 mm. Zeer gemeen door het geheele land; als

larve zeer schadelijk aan dennen, vooral aan P. sylvcstris en pinaster, docli ook aan

P. s t robus, doordat de overwinterde wijfjes in het voorjaar, na de copulatie, hare eieren leggen

in of aan de schors van 4—8 jarige planten, gewoonlijk niet liooger dan i meter boven
den grond, waarna de uitgekropen larven zich in de schorslagen invre'cn en, in de richting

van den bodein, geslingerde, naar onderen breeder wordende gangen knagen; daardoor sterven

de boomen af, nadat de naalden verdorren en rood worden, liet verpoppen geschiedt in

den nazoiner, in holten met lioutknaagsel omgeven, aan bet einde der gangen in het spint.

In den herfst kruipen de kevers uit, die alsdan overwinteren. De kever knaagt aan scheuten

en twijgen door met den snuit diep in de schors te steken, waardoor het aanvreten er uit

ziet als ware het naaldenprikken. Volgens Rilzema /Joi ontwikkelt zich deze soort in sommige
jaren ook in menigte in eenjarige dennenkegels i. notatus F.

. De stipjiellijnen der dekschilden met tamelijk kleine stip|iels; de afwisselende tusschenruimten

meestal iets verheven; de dwarsband op de achterbellt is naar buiten breeder dan naar binnen
en meestal naar binnen wit- naar buiten geelachtig; de bovenzijde bovendien vrij dicht

grauw beschubd. Deze soort gelijkt in kleur en grootte zeer op notatus, de achterhoeken
van het halsschild zijn echter scherp aangeduid recht en steken minder spits uit; de achter-

rand is bijna niet uitgebogen en de stippels der langslijnen zijn kleiner en allen ongeveer
van dezelfde grootte. Lengte 5— 7 mm. Deze soort ontwikkelt zich uitsluitend in dennen-
kegels. Zeldzaam; alleen bij Arnliem en Winterswijk, Mei, Juni, gevangen. Ook in Oldeii-

burg en Westfalen (Mrobili lledt.J 2. validirostris Gylh. 1)

De Mippellijnen der dekschilden met groote, vierhoekige, grocfachtige stippels; de dwarsband
op de achterhelft smal, eenkleurig 5

Halsscliild met scherp aangeduide, rechte aciiicrhoeken; aan de basis nagenoeg niet smaller dan

de basis der dekschilden; dicht rimpelig bestippeld, met lijne verhevene niiddellijn. De af-

wisselende tusschenruimten op de dekscliilden iets meer verheven. Licluer of donkerder
pekbruin, op de boven- en onderzijde met verspreide gele scluibjes, welke op de dekschilden,

vóór het midden tct eene dubbele vlek, achter liet midden tot een smallen, in den regel

niet onderbroken, eenkleurig gelen dwarsband verdiclit zijn. Lengte 5.5

—

7\ mm. Deze soort,

welke in het buitenland sums schadelijk is aan oude dennen met dikke schors, schijnt in

Nederland zeldzaam te zijn; liet eenige exemplaar dat ik zag werd bij Arnhem (^Snellen van
yollcnboYcn~) gevangen. Ritzema Bos zegt dat ze op verscheidene plaatsen in Gelderland en

Noord-Brabaiu, vooral op lorken voorkomt, doch ook op sparren, dennen en Weijmouths-
liijiien werd aangetrollen; in levenswijze kiniit zij meer overeen niet Hylobius a biet is,

dan met de andere P issod e s-soorten. Volgens ///;«;« was zij schadelijk aan Pinus sirobus
in Oldenburg; ook komt zij in de Rijiiprov. bij Diisscldorf voor. De larvengangen loopen

straalvorniig achter de schors, de met gr'if houikiiaagsci bekleede popliolten liggen gewoonlijk

1) De Inv,. inhinils.-lie ..«iii|il;ir.'ii . ili,' jk /.il;:, vlnijin.-iL v.ilkoiricii mn 1, iii,;l /iilkn, ,lu' ik \M\ I. Mill,-r ml W
van licshrndit-r^ ttcs Ltifit's uil l'raiiknjk (Atli.rj rjiilviii;;. Ik vrniiui'ti dal v a 1 1 il 1 ru > t ri s ïlutlils l-l-ii alwijknid^-

is van iiülalUB, de verscbil[juiit(!ii zijii tt' OTueker uiii uvl-l- suurluii aan II' iifiuL-ii.
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5cS. Ckyi'torkhynchus.

deels in lici S|)iiu, deels lii ile lï;ist. Op /wiikke stammen, met dunne sthiirs, drlni;en de

larven tot in het liont 3- P'n» '-•

llalssehild van aeliteren een weinig versmald, waardocn' de basis der dcl;scliiMen dnidelijk

lireeder is dan die van liet lialsscliild. l)e dvvarsband aelitcr liet midden der dekscliilden

is in vicliies verdeeld, overigens de liovenzijdc slechts weinig bcscluilid. Zwart. Lengte

6-7 mm. Niet inlandscli. Oeze soort zon in de Rijn!)ri>v. bij Aken gevangen zijn.

(tl y 1 1 e n 11 a I i i Scliönh.^

XXVII. Tribus T 11 A i: 11 o i) i n i.

Trachodes Gei mar.

Sprieten ongeveer in hel achterste derde ^ij^edeelte Tan Jen snuit inf^eplant ; met

1-ledigen funiculus. van welke de eerste twee leed/es kef^elvormi^i; ^ de overi,i,^en naf;enoe,i;-

knopvormig zijn. Snuit langer dan kop en heilsschihi te zamen ,
glanzig; vrij dun,

cxlindervormig
,

gebogen. Halsschild zoo lang als breed, aan de zijden slechts weinig

afgerond, bijna recht; van voren versmald; achter de oogen gelobd. Schildje niet zicht-

baar. Dckschilden verkleefd , eenigszins eirond ; met uitstekende, doch afgeronde schouder-

hoeken ; sterk gewelfd. Vooreoxae van achteren en van voren door eene voortzetting van

het prostcrnum gescheiden. Dijen knotsvormig verdikt , op de onderzijde krachtiggetand.

Schenen zijdelings gecomprimeerd , aan den binnenrand tweemaal uitgebogen , aan den

buiten-tophoek met een haakvormig gebogen nagel. Tarsen weinig verbreed , het y lid

groot, tweelobbig. Klauwen klein, gewoon. Lichaam ongevleugcld ; de oppervlakte bc-

schubd en met knotsvormige , opgerichte schubjcs bezet.

Van de 6 Europeesche soorten, 'welke in voorkomen aan .4c all es herinneren

,

komt I /// het aangrenzend gebied voor.

Zwaribniin tot donkerroodbrnin ; met grove, zwartaelitige of aschgranwc scluilijes bedekt.

Snuit, sprieten en pootcn roodbruin. Halsschild met twee rijen opgerichte schubjcs op een

donkeren grond geplaatst. Dckschilden dicht met neerliggende schubjcs bedekt, welke een

meer of minder duidelijken, lichteren dwarsband en eeiiige lichtere vlekken op de achterhelft

vormen; veelal is ook de basaalrand licht bcscluibd; de onevene tnsschenruimten zijn met

eene rij opgerichte, grove scluibjes bezet. Lengte 2|—3+ mm. In bosschen, op afgevallen

takken en houtstapels, vooral van eiken en beuken; voorjaar en zomer. Niet inlandsch. In

de Rijnprov. bij Cleef en Crefeld . . . (squamiter l'ayk., acanthion licck) (liispidus L.)

XXVIII. Tribus C R V i> T o R R ii Y N c ii i N i.

58. Cryptorrhynchus Illig.

Sprieten vrij dun, nagenoeg in het midden van den snuit ingeplant ; met i-ledigen

funiculus, welker eerste twee Iccdjes langwerpig, de volgenden kort zijn ; de knots

eivormig. Snuit smal, cylindervormig , ongeveer zoo lang als kop en halsschild te zamen,

gebogen. Halsschild breeder dan lang, aan de zijden afgerond, van voren sterk ver-

smald; over het midden gekield, onder de oogen lobvormig uitstekende , aan. weerszijden

van de basis uitgebogen. Schildje eenigszins rondachtig. Dekschilden breeder dan het

halsschild, bijna tiueemaal zoo lang als te zamen breed, aan het uiteinde sterk versmald

;

gewelfd, het achterlijf geheel bedekkend ; met stomphoekige schouders. De snuitgroef

{Fig 121 ///) op het sternum zeer diep, over het prosternum tot aan den achterrand

van het mcsostcrnum doorloopcnd ; de zijden van het mesosteruum kantig opgericht

;

mctasternum slechts weinig langer dan liet mesosternum. Episternen van den metathora.x

duidelijk. Poolen lang en krachtig ; de dijen knotsvormig verdikt en Z'wak getand

;

schenen op de binnenzijde gekield, aan den buiten-tophoek met een haakvormigen nagel.

Tarsen lang, het y lid breed-tweelobbig ; het eindlid knotsvormig , met twee gewone
klauwen. Gevleugeld. Lichaam kort en dik, beschubd. Bij het :f het eerste sterniet in

de lengte uitgehold.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.
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Zwart; op de hovcuzijilc iliclu, liicr en daar dakpansgewijze, bedekt met gcdeelielük lichte,

gedeeltelijk zwarte, duidelijke selnibjes; de liclitc scliiilijes bedekken de zijden van liet

lialsscliild , meer üt' minder liet sehonderyedeclte en liet al'liellcnd uiteinde der dekschilden

en vurnicn ringvormige vlekken aan de pootcn; bovendien bevinden zich op de voorliell't

van het lials.schild en op de 3e, 5e en 7c tiisselicnrnimten der dekschilden zwarte baarbundels.
S|)rieten roestkleurig. Het 2e tot 5e sternict zeer dol'. Dekscliilden tot aan liet licht gekleurde
uiteinde met rijen groote, ronde stijipcls, waarin in elk een seluibje als middelpunt aanwezig
is. Dijen met de aanduiding van twee tandjes. Lengte 7—y ram. Van |imi tot Sept. gemeen
aan jonge elzen en oude wilgen , ook wel aan populieren en berken. Het S legt in Mei liare

eieren aan de jonge selienten, waarin de larven gangen vreten; ook wel in algeliakte boom
stompen. De kevers brengen door liet wrijven van hec uiteinde van het achterlijF tegen de
dekschilden een tjirpend geluid voort. Bij gevaar houden zij zich als dood, door den snuit

geheel in de sternale groei' in te leggen en de pooten in te trekken; zoodoende ziet men ze

raoeielijk, daar zij in kleur met scliorsdeeltjes overeenkomen. De levensgescliiedenis is door
Ciir/is, Scinvagriclicn en Jridi-icli, de larve door Enit' besclireven.

(albicaudis de G.) i, lapathi L.

59. A.c.alles Stephens.

Spriclen ii-/t-ifi,i^^, met •]-ledii:icn fiinicuhis ^ loclkcr eerste tivee teeJ/'es /ii/i,i,'!c'er/>/,i,''

,

de overige7i kort zij)i. Snuit matig lan,i( , eenigszins eylimiervormig , met recht tegen de

ovale oogen reikende sprietgroeven. FJalsschild korter of langer dan- , of eren lang als

breed, aan de basis meestal recht afgeknot , zelden in het midden diep iiitgerand i) of
flauw uitgebogen ; van voren meer of minder versmald en ingesnoerd; tegen de oogen

eenigszins lobvormig verbreed. Schildje onzichtbaar of zeer klein. Dekschilden eenigszins

eivormig, hoog gejoelfd, met verkleefden naad. De zeer diepe snuifgroef reikt tot ver in

het mesosternum en is van achteren hoog begrensd. Episternen van den metathorax
onduidelijk , of onder de dekschilden verborgen ^ Achterlijfmet '^ stcrniten. Pooten forsch ;

de dijen iets verdikt , niet getand ; de schenen aan den buiten-tophock met een haak-
vormigen. nagel. Derde tarslid iweelobbig. Klamoen gewoon, Lichaam meer of minder
dicht beschubd , ongevleugeld. Bij het i is de snuit korter, krachtiger en sterker bcstipfeld

en zijn de indrukken van het metasternum en het eerste sternict dieper dan bij het ^ ; boven-

dien zijn de sprieten nabij de basis , bij het S nabij het midden van den snuit ingeplant.

De soorten leven in bosschen , laaar men ze van doode takken van oude boomen , o.a.

van eiken , dennen en haagbeuk kan afkloppen ; ook op houtstapels , aan wortels en

iusschen mos. In Zuid-Europa komen verscheidene soorten voor aan de houtige Kiortcls

van distels. Men vindt ze mociclijk , daar zij zich , op cene zijde liggende , met inge-

trokken pooten , als dood houden en zoodoende op schors- of houtdeeltjes gelijken.

Van de 45 Europeesche soorten komen 4 in Nederland en 2 in het aangrenzend
gebied voor.

I Voorschenen gekromd, aan den binnenrand duidelijk tweemaal uitgebogen. De 2e en 4e russcheii-

rninite op de dekscliihlen met een inecr ol minder duidelijk, uit knotsvoruiige scbubhareu
bestaand, bultje achter bet midden en een dergelijk kleiner bultje meer op de basis; de vol-

gende tussclieiiruiniten grootendecls met k(urelige, bultige verhevenheden. Ilalsschild langer

dan breed, van voren versmald; diclit bcsti|ipeld, over het midden in de lengte verdiept en

met eene dwarsrij van 4, uit korte scluibharen bestaande, bultjes; met twee langstrepeu

aan de zijden, alsook het veelal lichter brninroode uiteinde der dekschilden geelbrninachtig

beschubd. l.icliaam overigens pekzwart. Lengte •!), —4 mm. In koele bosschen, op oude
bcnkeustronken ; Aug. -Sept. Niet inlandsch. In de Hijnprov.

(qnerciis l?ohem.^ fc a m eins F.)

Voiu-scheueii reclit uf nagenoeg recht. Dekschilden op de buitenste tusschenruiniten zonder rijen

van korrelige, bultige verhevenheden 1

1 De smalle randzoom der dekschilden van al' de basis tot minstens 0|i de hoogte der laatste

stcrniten onbescliubd 3

De randzoom der dekschilden duidelijk beschubd, althans aan de basis ... .... 4

1) Uij niet in uns gebied vuurkunnnlde auurleu.



LXXVI. CURCUUONIDAE. — 59. ACALI.ES. 653

Hei tvvceiic stcniict zeer kort, ann liet 3c nanenoci; gelijk. De ran.lzooni ilcr dek'.cliilileii over

(Ie gchcclc lengte oiibcseiiiilul, als 't ware eene soort van scherp lieuircnsil e|)ipleiinini vormend,
llalsscliilil gcwellil, niet l'iine middengroel'; zeer dicht rimpelig, veelal grof hestippeld. I)ek-

schildcn met die|ie langsgroeven , waarin eenc (iinere, dichte bestippeling. liet siluibkleed

liestaai uit roelzwane ot' Ihiwcelaclitig-zwanc schirbjes. De kop, de zijden van het halsschild,

een, veelal intgezaktc, soms onderbroken dwarsband achter het midden der del;schilden en

soms nog daarvtScir een klein vlekje op de 4c tiisschcnrninue, benevens ringvormige vlekken

o|) de pootcn geelwit bescluibd. Lengte 3— 5 mm. In bosschcn op doode takken, stronken

en gekapt hout van beuken; voorjaar en zomer. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij IClberlcld.

(hypocrita Boheni.)

Het tweede sterniet bijna tweemaal zoo lang als het 3e. De randzoom der dekschiUlcn van

achteren, op de hoogte tier laatste sterniten, licschtdHl, naar binnen meer ot' minder ver

uitgebreid en niet scherp begrensd, hetzij tot aan de eerste fye") nl" tot over de 2e (8c)

rand-siippclrij reikend. Kort en dik, de dekschilden aan de schouders schuin al'gesneden; zeer

dicht, grauw- en liier en daar zwart hescbtdid. Halsschild nauwclijk'i lireedcr dan lang,

aan de zijden grooteudeels rechtlijnig, gelieel van voren plotseling en sterk ingesnocrd,

tamelijk lijn besti|ipeld, met vcrdieinc middellijn; aan den voorrand niet twee, nit zwarte,

knotsvormige scluibjes bestaande, bidtjcs; op de schijf met twee dergelijke groote, naar

elkaar tocgebogcn , langwerpige, gewoonlijk eenigszins lialvemaanvorniige, bidtige verheven-

heden. Dekschilden met diepe stippellijnen en gewelfde tu.sscheuruimten , van welke de 3e

en 5c aan de basis een langwerpig, zwart bultje vertoont; overigens niet nit kuotsvoniiige,

zwarte scludijcs bestaande bidtjcs of vlekjes over het midden en het uiteinde. Kleine, veelal

lichter gekleurde excniplaren, welke ook spaarzamer met lijnere geelgrauwe schuhjes bedekt

zijn en waar de onbescluibde randzoom der dekschilden zeer breed is, behooren tot den

vorm iS'iivien-si lïohem. I.eiigte 2—3i mm. In bosschen , op afgevallen en doire takken

van eiken. Valkcnberg eu Kerkrade (Limburg), de vorm Navicfcsi bij Winterswijk; Juli.

(abstersus Boliem.) 1. roboris Curtis.

Dekscliilden van opgerichte, kiu>tsvormige schnbjes voorzien , welke vooral van terzijde duidelijk

in 't oog vallen 5

Dekschilden zonder opgerichte, knotsvor.nige sclmbjes, doch slechts hier en daar met korte,

eenigszins opgericlite borstclbaartjes. Pekzwart; ile sprieten, de weinig gebogen, bestippclde

siunt en de (looten roodbruinachtig. Halsschild iets langer dan breed, vrij diclit en grof

bestippeld, niet zeer dicht geelachtig heschubd, zonder verdie[ne midilelliju of bultjes; de

zijden geleidelijk al'gerond, van voren vrij cUiidelijk iugcsuoerd. nekschilden niet diclit,

geelachtig, in meer of minder duidelijke dwarsbanden bescluibd; met zeer diepe stippellijnen

en sterk verhevene tussclicuruimteu. Lengte \\—2 mm. In bosschen, o.a. tnsschcn boommos,
voorjaar. Eenmaal bij Wolfhezen, Mei (nocttiriuis Boheni.) 4. ptinoides Marsh.

De knotsvormige, opgerichte scluibjes staan gelijkmatig in rijen op alle, smalle, kicivorniige

tusschenruimten der dekschilden; de langsstrepcn zeer diep en bijztnider arof hestippeld.

Halsschild zoo lang als breed, de zijden tamelijk recht, van voren ingesnoerd, naar acliteren

slechts matig versmald; dicht en tamelijk lijn bestippeld. Pekzwart, onuitgekleurde exemplaren

roodbniiiiachtig; met verspreide geelgrauwe scluibjes, welke hier en daar tot vlekjes verdicht

zijn, als: vóór en op het midden van liet halsschild, om het schildje en aan de sclioudcrs,

benevens tot ecu onderbroken dwarsliand op de achterhelft vau de dekschilden. Veelal is

het uiteinde der dekschilden donkerroodbruin en dichter geelachtig bescluibd, waardoor

dergelijke, vooral eenigszins afgewreven, exemplaren op kleine exemplaren van ca me lus

gelijken. De kleinste exemplaren zijn met uiterst korte, opgerichte, knotsvormige scluibjes

bezet en zeer spaarzaam met kleine, geelachtige scluibjes bestrooid (var. * fallax Boliem.);

deze komen zeer met turbatus overeen, doch onderscheiden zich door het breederc,

kortere halsschild, de grovere, bestippelde langsstrepcn en de sterkere verhevene tusschcn-

rniinten der dekschilden, alsmede door het minder bescluibd zijn. Lengte I5— 3 mm. Op
dorre cikciuakken en wortels van oude eiken. Arnlicin, Mei, en Houtheni (Limb.), Juni.

(siilcatns Boheni.) 2. lemur Gerni.

De knotsvormige, opgericlite schubies vormen twee lluweelzwarte bundeltjes op de 2e en .(e

tusschenruimten der dekschilden, op de overige tiissclienrnimten staan zij gelijkmatig in

rijen. De laiigstrepen met matig fijne stippellijnen; de tussclienruiniten tamelijk breed en

zeer weinig, de 2e en 4c iets meer dan de overigen gewelfd. Halsschild iets langer dan

breed, aan de zijden afgerond, naar aclitereu slechts iets minder dan naar voren versmald,

vóór liet midden breed ingesnoerd, met een ondiepen langsindrnk; de zijden eu de middelliju

gewoonlijk grauw bescluibd en bovendien met eenige, meer of minder duidelijke, in dwars-

rijcii geplaatste bundels van opgerichte, knotsvormige, zwarte scluibjes. Dekschilden eivormig,

sterk gewelfd, aan het schildje grauw bescluibd; op de grensscheiding van het, meer of

minder uitgebreide, roodbruinaclitige, dicht grauw bescluibde uiteinde, met een paar binideltjes

van opgerichte witte schubjes; daarvóór eenige bundeltjes van zwarte scluibjes. Snuit, sprieten,
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•icliciicii en tarscii, ol' wel lic gclieelc |iooten rnodbniin. Lengte a— 2J mm. 0|i domle
t:il;l;en van pn|niliercn. Eenmaal bij Hontlicm (Limburg), Juli. Ook in België.

3. turbatus Boliem 1).

XXL\. Tribns G Y M n r. T R i N i.

(30. MeciiiHS Germar.

Spriclcii kort, \o-lcdi,i^ ; scapiis met l:tiotsvorinig uiteinde: fuiiiiuliis '^-Icdig

,

de eerste twee Icedjcs tangïvcrpii; , de P7'eri,e;cn kort ; knots \-lcdig. Snuit lang, meer

of minder slank, cylindervormig
,
gebogen, zelden (bij M. co II ar is) nagenoeg recht

en cenigszins afgeplat; de sprictgroeven '<an af ongeveer hei midden, of van af het

eerste derde gedeelte van den snuit , tof onder tegen, de oogen gericht. Oogen rvcinig

gewelfd, nagenoeg eirond. Halsschild zoo breed als de dekschilden, breeder dan-, zeld-

zamer zoo breed als lang, matig gewelfd, naar voren iels '<ersmald , aan de zijden

slechts een weinig afgerond ; met recht afgesneden voor- en iets afgcronden achter-

rand. Schildje klein, driehoekig , afgerond. Dekschilden 2 tot 2^ maal zoo lang als te

zamen breed, met parallcle zijden, zeldzamer eeni.ifszins elliptisch [collaris]; aan de

basis iets uitgerand; aan het uiteinde te zamen eenigszins cifgeknot of een weinig afge-
rond , slechts het uiteinde 7'an het pvgidium onbedekt latend. Prosternum zonder snuit-

groef. Voorcoxae aanecnstootend. Dijen knotsvormig , bij het i aan de onderzijde

,

nabij het uiteinde, gewoonlijk met een zeer klein tandje; schenen recht, aan den biniien-

tophoek met een naar binne?i gerichten haak. Het 30' tarslid groot , tweelobbig ; het

klauivlid vrij lang; klau-wen aan de basis samengegroeid. Lichaam smal , eenigszins

elliptisch of cylindervormig ; op de bovenzijde fijn behaard. Gevleugeld.— De soorten leven

op Plan tago- en Li n a r i a-soorten ; de larven ontwikkelen zich in de stengels, die

van collaris veroorzaakt gallen in of onder de aren 'van Plantago ma r it i ma.
De lan'c en pop 7'an J\L pir aster zijn door Buddeherg; de lar've van collaris

is door Chapuis , de gal door Hieronyuius : de ont-toikkelin.i^ 'van janthinus door

Buddebcrg beschreven.

Van de 16 Europeesclic soorten komen 3 /;/ Ncilerlaud en i in liet aangrenzend
gebied voor.

1 Pleur.ie van den tborax, alsook liet lialsscbild gewoon beliaard, niet dicht bcscbnbd. Dekscliilden

ongeveer i\ maal zoo lang als breed, meer of minder cylindervormig. Snnit gebogen. Voor-
dijen bij liet $ duidelijk getand, bij bet S oiigetand ol' slechts ondnidcHjk getand. ... 2

Plenrac van den meso- en inetatborax, benevens de achterrand van het lialsschild dicht met
breedc, geelachtig-witie schubjcs bedekt. Dekschilden elllptiscb. Snuit recht, breed, overliet
midden eenigszins afgeplat. Alle dijen in beide seksen ongetand. Halssciiild zoo lang als

breed, evenals de kop gelijkmatig en uiterst dicht bestippeld ; op den kop lijner dan op liet

halsschild. Dekschilden met soms Haiiw verdiepte stipiielrijen ; de vlakke tnsscheiirnimien

uiterst lijn en dicht rinipelig-bcstippcld. Geheel zwart, tamelijk doK, uiterst lijn grauw be-

baard; oiuiitgckleiirdc cxeinplareii kastanjcbrniii tot licht roodbruin, kop en halsschild soms
iets donkerder. Deze soort vormt den overgang tot het genus G y m n e t roii. Lengte i\—3; mm.
0|) zeeklei, de larven vormen gallen in of onder de aren van Plantago niaritiuia en

? major; voor- en najaar. In aantal in de omstreken van Amsterdam (Zeeburg, Miiiderberg),
ook bij Zierikzee. Ook langs de llelgisebe kust 3. collaris Geriii.

2 Dijen, schenen en sprieten zwart. Dekschilden zonder roestrooden zijband 3

Sclieiicn en tarsen (soms de schenen over het midden zwart) of wel de geheele pootcn en
grootendcels de sprieten roestrood. Pekzwart of bruin; de dekschilden met een witacbtig
behaarden, roestrooden zijband, welke laatste zich soms over een grooter gedeelte uitstrekt ;

overigens lijn grauw-, doch gewoonlijk ook de zijden en de iniddellijn van het halsschild,

benevens liet schildje, langer en dichter , witgrauw behaard. Kop en halsschild dicht bestippeld.

Dekschilden met stippelrijen en onregelmatig bestippelde, vlakke tnsschenruinnen. Lengte

25— 2i mm. Op onbebouwde, zandige terreinen, op Plantago lanceolata; de larve

ontwikkelt zich aan den voet van den stengel; voorjaar. Niet iiilnndsch. In Noord-Frankrijk,
Engeland en in de Rijnprov. . (uiarginatus Beek, limbriatus Germ.) (ei re u lat 11 s Marsh.)

1) A. i'.liiiiatus C.pnii (mis.-lhis linlj.
,

|i l i ti ui d.-s Cylli ) is, \(.lj;[.|is V- Weijei- . (.iie iiu-ir iii Oiisl.-hjk-Midd.-lciirtii.a

viji.rkrjiticii'h- vririi-lnil v;ni tiirtiaUis liul i,. wi-lkc /luli van In-I ly|f liiidcrsilifidl, duordat iilli- UissclH-iiriiimlfn (i|> de
d.-kM Iiiid.-ri wcinif; v.tIicv.mi /i|n , <if iip^j.Ti.lili'. kni-t.' tiucsl'-lliaai-lif's ihcct i;.di|kiriah^ over dr u].p..rvlakl.' vt-rdfidd /i|ii

.-n dr lilt kurlr kiiotsvuriiiiyr si-iiiil)jr.s lu'sl.i Ir Ijiiiidrlljrs np lirl linissi liild rii dr drksrliildrn oiillirrkrn.
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;•,
r)i.ksdiil(li.-ii , uvüiinls ilc rot v;iii liet liclinuin, zw:irt, iliiidtlijk grijs ol' wiiacliiig bchnani. Vrij

iloC, gcwoiiiilijk iRt iiitciiulc der clckschiKlcii, de sprictwoncrcii de t:ir.seii roodliruinaclui!;.
Ihil.sscliild gelijkmatig, dicht bestippeld, inci cciic lijiie, verdiepte dwarslijn aan den voor-
rand. Deksciiilden met diepe stippelrijeii en onregelmatig, vrij grot', cenigszins rimpelig lie-

stippelde tiissL-lienrnimten. I.ciigte ;? —4 inin. Overal gemeen op Plantago lanccolata
en media, vooral in grasvelden; de larve leel't in de stengels.

(y haeniorrhoidalis Herbst) i. piraster llerlist.

Dckseliilden donkerblauw of iets groeMaLiuig-blanw; uiterst lijn en kort, soms weinig dnideliik
behaard; het overige lichaam zwart, zeer lijn grauw behaard, weinig glanzig. Kop en hals-

scliild dicht en grol' bestippeld. Dekschilden met grove sti|)pelrijen; de tussclienniimten.
van voren naar achteren bezien, met eene siippclrij. Lengte 2J— 4 mm. Op onbelioiiwde
terreinen, op Linaria vnlgaris; April -Juli. liet S boon in bet voorjaar de stengels

aan om daarin eieren te leggen; daardoor ontstaan, volgens KiefTcr , zwakke, naiiweliiks
merkbare, spocivormige aanzwcllingen, waarin de kevers in den lierfst en winter te vinden
zijn; ook leven zij in dikkere stengeldeelen , r,.l. in het onderste gedeelte, echter zonder
eenigc verdikking te veroorzaken. De larven zonden ook holten vreten in het merg. lireda,

Hergcn-op-Zoom, Venlo, Koosteren, in aantal bij St. i'ieter nabij Maasiriclit.

2. janthinus (.'>erni.

61. Gymnetron Schonh.

Dit ^i^eiius is zeer 7'er'waiit aan AIccinus, doch onderscheidt zich door het in den
regel vrij ];ortc , breedei), o/> de bovenzijde meestal ruw behaarde, iichaaiii. Snuit meer
of minder gebogen, zeldzamer nagenoeg recht; hetzij tamelijk eylindervormig ofnaar liet

uiteinde meer of minder versmald. Sprieten lo-ledig, gewoonlijk vrij krachtig ; Je
knots groot, ovaal , soms onduidelijk geleed. Halsschild breed , naar voren meer of
?ninder versmald; aan de zijden afgerond , aan de basis eveneens flauw afgerond of
nagenoeg recht afgeknot ; van voren afgeknot. Dekschilden meer of minder gewelfd,
ovaal of met cenigszins parallcle zijden ; aan de basis veelal iets uitgerand , aan het
uiteinde elk afzonderlijk afgerond, het fygidium nagenoeg geheel onbedekt latend. Voor-
co.vae aaneenstootend. Prosternum zonder snuitgroef. Dijen meer of minder knotsvormig,
al of niet getand. Voorschenen aan den binnen-tophoek met een naar binnen gerichten
haak. Klautven aan de basis samcngegroeid. Bij het S is het sternum, het ic sternict

en de basis van het 2e diep ingedrukt; bij het ï zijn deze deelen bijna niet ingedrukt.
Bij het i de snuit korter , krachtiger en meestal duidelijk bestippeld : hij het J langer,
dunner, weinig bestippeld of, vooral naar het uiteinde, bijna glad.

De soorten van dit genus levoi deels in vochtige weilanden en langs slooten , op
Fer on ie a-soorten , anderen op droge gronden op Zin ar ia- en Verbascum-, eene

enkele soort of Sc r op hular ia-soorten. De larven ontwikkelen zich hetzij uit de doos-

vruchten dezer planten , of uit gallen , die zij doen ontstaan aan den stengel, zeldzamer
aan den 'wortel. Enkele soorten leven op Plantago lanceolata.

De ontwikkeling van G. villosulum is door Deeau.v ; de larve van bec cab u ngae
(niet villosulum) door Bouehé; de larve en pop van linariae zijn door v. Frauen-
feld , de pop is nog door Cornelius en degallen zijn door Kidd en Rupcrtsbcrgcr ; dcgeheele
ontwikkeling van t etrum is door PJeeger ; de larve en pop van noctis zi/n door
Cornelius en 7'. Fraiienfeld beschreven.

Van de ± 50 Europeesche soorten komen 12 /;/ Nederland en <^ in het aangrenzend
gebied voor.

I De 3e sti|ipellijn np de dekschilden van acliteren met de 8e verlionden. .Snuit niet van af de
basis tot aan den top geleidelijk en duidelijk-, hoogstens alleen aan den top een weinig
versmald, llalsselnld van achteren nagenoegrecht afgeknot of slechts llanw afgerond. Pygidinm
meestal grootendeels bedekt. Dijen hoogstens bij bet $ getand. Kleine soorten, van 1I-2,
bij intzmidering tot al mm. lengte (Sub.-gen. Gymnetron i. sp.) . 2

De 3e stippellijn op de dekschilden van achteren met de (ie verbonden, de 7e en 3e afzmiderlijk
verecnigd. Snuit al of niet van af de basis tot aan den top versmald. Halsschild van acliteren

gewoonlijk in een brceden boog afgerond. Pygidinm geheel ol' nagenoeg geheel mibcdekt.

1) Bij lltMl nifl in DIJ.; sit-liifd vüi»lkMiiii-iKl.-ii (;. e I o ti •; ;| t ii iii HriN, is Ili't li.:li: i iiiiM'r (;fslrr-kl, (Juirli nti-l

.M eti II us.
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.S|irietcn en pnotcii zwart, liij uitzondering de sprietwortcl een weinig roodliniinachtig }j.

I.iebaain tanielijl; breed. Duorgaans grootere soorten, van gemiddeld 3-4 mm., zeldzamer
2— 25 mm. lengte (Stdi-gen. Rliinusa Stepli.) ij

2 Dekschilden, evenals het hnlsschild , vrij dicht, liggend, eenigszins zijdeaclitig gcelgraiiw behaard
;

roestrood of roodbruin , in 't midden tegen den zijraud met eeuc minder diclit bebaarde, veelal

(Iniikcrder plek, welke door ecne dichtere beharing onizoomd is. Overigens het lichaam zwart;
de zijden van bet hnlsschild en gewoonlijk de gcheele onderzijde (althans de gebcclc borst)

dicbt gcelacbtig-witgranw bcschubd. Schenen geheel of' gedeeltelijk, veelal ook meer of

minder de dijen roodachtig; of wel de pooteu nagenoeg geheel roodachtig, bij ab.c. ' «/ifr(/)t',f

Dcsbr. geheel zwart; tarscn rood- of zwartachtig. Veelal zijn de dekschilden over den naad
of otn het scbikljc donkerder of zwart, welke kleur zich ook over een grooter gedeelte of

over de geheele dekschilden uitbreidt. Bij licht gekleurde exemplaren is ook het halsschild

iiiodbruin. Dijen in beide seksen ongetand. Voorschenen aan den binnenrand tweemaal uit-

gebogen. Lengte Ir'—iJ mm. Langs slootcn en bijna uitgedroogde greppels, op Veronica
anagallis. De larve leeft in bet vruclitbcginscl en veroorzaakt ecne galachtige o|izwelling.

Verlireid, doch nimmer in aantal verzameld i. villosulum (lylli.

Dekschilden spaarzaam in rijen behaard, of diclit neerliggend behaard en bnvendien met kleine

opgerichte haartjes 3

3 Ilalsschild aan de zijden (soms tot nabij het midden), alsook de plcnrae van de borst dicht

met breede, wit- of geelachtige schubjes bedekt, het overige gedeelte van de borst behaard.

Dijen in beide seksen ongetand. Deze soort is zeer veranderlijk in grootte en kleur. Het
type is zwart, grauw behaard, de sprietwortel en de pootcn roestrood, de tarsen en het

uiteinde der dijen veelal donker, of wel de dijen geheel of bijna geheel zwartachtig; dek-
schilden elk met eenc meer of minder ver uitgebreide, roode vlek, welke slechts den naad,

gewoonlijk den zijrand en de basis zwart laat. De var. veromcac Gcrm, is beschreven 0|i

kleine exemplaren, bij welke de roode vlek op de dekschilden veel kleiner is en de dijen

zwart zijn; tusschen deze var. en het type treft men alle overgangen in kleur aan.

Exemplaren met geheel zwarte dekschilden en pooten vormen de var. nigriitn Walton.
Versche exemplaren vcrtoonen duidelijke rijen van korte haartjes op de tusschenruimten der

duidelijke stippellijnen op de dekschilden. De snint is, van terzijde gezien, aan den t(-'p

een weinig versmald. Lengte ij

—

1 mm. Op vochtige plaatsen, op Ve ro n i ca-soorten

,

vooral op V. beccabiinga en scutellata; de larven leven in de onrijpe zaaddoosjes.

Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam. De var. nii^ynm 2) eenmaal bij Nootdorp,
Oct., uit beschimmeld hooi gezeefd (concinniun Gylli.) 2. beccabungae L.

Halsschild zonder eenigc aanduiding van scludijes; de pleurae van de borst behaard of zeer

onduidelijk beschubd 4

4 Tarscn zwart of zwartachtig. Dijen in beide seksen ongetand 5

Tarscn rood, klauwen zwart r

5 Dekschilden op de inssclienrihniten met eene rij lline, zeer korte, bijna neerliggende, niet

zeer dicht opeenstaandc , wiiacbtigc haartjes. Lichaam tamelijk smal, loodkleurig-zwart

;

overigens zeer lijn behaard. Sprieten roestklenrig, de knots donkerder. Snuit bijna recht,

aan den top iets versmald; bij het $ iets tlikker, dof, duidelijker gestreept; bij het J iets

ilnnner, naar de basis dunner, naar voren glanziger. Lengte i^— 15- inm. Aan hellingen van

heuvels, op Veronica tcucrium 3). Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij EIberfeld.

(intaminatum Steph., pcrparvulum Bob.) (mclanarium Gcrni.)

Dekschilden op de tusschenruimten met eene rij meer of minder opgerichte borstelharen . . ö

(1 Schenen zwart. Dekschilden met tamelijk lijnc, weinig die|ie stippellijnen. Zwart, een viertal

tusschenruimten (daaronder begrepen de ccrsie langs den naad) op de dekschilden aan het

uiteinde rood gevlekt. Deze soort is overigens naverwant aan ro ste II ii m, doch onderscheidt

zich nog door den kortcrcn, dikkeren snuit, den doorgaans iets breederen vorm, het iets dichter

besti|)pelde halsschild en de langere opgerichte borstelharen op de dekschilden. Sprietwortel

roestrood. Lengte \i -2I mm. Volgens Bci/f/ vermoedelijk op eene Plan tn go-soort, misschien

wel op Veronica anagallis. In aantal bij Nijmegen, ook bij Arnhem en Utrecht.

3. stiiiiulosum (<erm. 4)

1) ülj dr on. iii Nuorj-Prniikrilll (ll;is,;ii .Ir h S.-iiirl ïn,irli..i,Kri.l,>

siliciii'ii ;cwuoiili)k ^pi-IUriiin:ifliliL;.

-1] hil ('\('iiipl;i:ir dcliTiiiirU'crdc ik Irn nnr.-.lil.' :iK rrin;!.-.' It.'rli'l.

:<) V.'riiiii.'a 1,'iit'i'uun I.. ktiiiU in X.'dn'tnid :ill.'r.i lii| W.i irlil vucr

\] ll,xl.i„,hn-s ilrs I.ogn bcsdiiiuwl i; s I . iimj I,. mmii :iU !. v:ir v;u

t;<-di'iltidijk z\Y;irlp sclu-uen ln-ki-iid /ijn
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Sclicncn roestUletirig. nckscliiUlcn niet kracluigc sdpiicllijnen en ccnc rij korte, liaU"opgericlue,

witte borstelhuartjcs in de tusscheiirninuen. Zwart, veelal aan liet uiteinde der dekscliiliien

ecnigszins ruodaclitiu; gevlekt; behalve de liall' opgerichte liorstelliaartjcs der dekscliilden

,

spaarzaam grauw behaard. Sprictwortel rood. Lengte i:\— 1* mm. Op dorre terreinen en duin-
gronden, tussclien gras en op Mairicaria en Achillea. Meermalen in de duinen van
den Maag en Scheveningen

; juni, juli. Ook bij Noordwijk, Velzen, Aardenliout, Zierikzee,
Middelbin'g en Ikcda. In de Rijuprov. bij Aken en Crel'eld 4. rostellum llerb.st.

7 Kop en halsschild alleen neerliggend beluiard. Oekschilden oudielit, neerliggend behaard en
bovendien met rijen van korte, stijve, opgerichte, witte horstclliaartjes. Deze soort varieert
iets in habitus en kleur. Zwart, witgrauw behaard; sprietwonel, schenen en tarsen, ol' de
gehcele pooteu ruestrood ; dekschildeu geheel zwart, ol' met eene meer of minder duidelijke,

roestroodc vlek, welke zich veelal met het rocstroode uiteinde vcreenigt eu zich soms langs

den naad, naar voren uitbreidt f al'- e'. * hicoUir Gylh., in lielgië bij Brussel), ol' wel zijn de
dekschildeu geheel, ol' op den naad na, roestrood (bij Zierikzee). Bij het $ de dijen (de
voordijen sterk) getand; bij het $ de snuit driemaal zoo lang als de scaous der sprieten.

Sprieten in beide seksen nagenoeg in het midden van den snuit inge|ilant. Lengte ij— 2 mni

.

Op onbebouwde terreinen en in grasvelden. Volgens Pirazzoli zou de kever in Aug. in de
vrucliijes van Plantago lanceolata waargenomen zijn. Uitsluitend bij Zierikzee, in

Juli, gevangen. In België bij Brussel; ook in W'estfalen 5. pascuorum (lylh.

Kop en halsschild, behalve de neerliggende-, bovendien met duidelijke, opgerichte beharing . 8

8 Sprieten in beide seksen nagenoeg in het miiiden van den snuit ingeplant. Bij het g de dijen

(de voordijen sterker) getand. Zwart; de dekschildeu en pooteu (behalve de klauwen)
geheel roestrood. De neerliggende beharing op de bovenzijde (vooral op kop en halssclüKI)

vrij dicht en ruw, de opgerichte beharing vrij lang. Halsschild aan de basis llauw afgerond.

Deze soort herinnert iets aan licht gekleurde exemplaren van pascuorum, doch is ge-

makkelijk te onderscheiden door de langere, ruwe beharing. Lengte i\— li mm. Niet inlandsch.

In de Rijuprov. bij Creleld (ictericnm tlylh.)

S|irieten in beide seksen op het eerste derde gedeelte van den snnit ingeplant, de scapns op-
vallend kort. Dijen in beide seksen ongetand. Zwart; grauw, liggend behaard en bovendien
met kortere, stijve, opgerichte, op de dekschildeu in langsrijcn geplaatste, witachtige be-

haring. Sprietwonel, schenen en tarsen (behalve de klauwen) roestrood. Dekschildeu met
twee, schuin tegen den naad gerichte eu aldaar onderbroken, roode dwarsbauden, welke
langs den buitenrand meestal samenhangen; soms breidt zich de roode kleur zoodanig uit,

dat twee schuine, zwarte banden in 't oog vallen. Het schildje is gewoonlijk dicht wit

bebaard. Lengte 15-2 nim. Zeer verbreid, in vochtige weilanden, op Plantago lanceo-
lata; op vele plaatsen niet zeldzaam, Jiuii—Aug.

(tricolor Mrsh., marnn.iratus Gemm. & Harold) 6. labile Herbst.

9 Snuit ecnigszins cylindcrvormig, niet naar het uiteinde versmald; slechts bij het (J van asell us
naar den top een weinig versmald. Halsschild aan de basis, in een breeden boog, afgerond. 10

Snuit kort, van af de basis tot aan het uiteinde, duidelijk en geleidelijk versmald . . . . if;

10 Halsschild tweemaal zoo breed als lang, naar voren sterk versmald; de grootste breedte in

of nabij de basis. Snuit nagenoeg recht of slechts flauw gebogen 11

Halsschild hoogstens 14 maal zoo breed als lang, aan de zijden afgerond, naar aclncrcn niet

verbreed; ecnigszins in de breedte ovaal 14

11 Snnit in beide seksen zeer ongelijk, bij het J minstens zoo lang als het liaK-e lichaam ... 12

Snuit bij het t? niet-, bij het J hoogstens iets langer dan het halsschild 13

12 Alle dijen bij het <? scherp getand, bij het $ ongetand. Snuit nagenoeg recht, bij het <? langer

dan het halsschild, bij het $ langer dan het halve lichaam. Zwart; vrij dicht grauw, op de
dekschildeu gedeeltelijk duidelijk opgericht behaard Halsschild van af de basis naar voren
geleidelijk versmald; de voorrand met eene lijne dwarslijst. Dekschildeu iets langer dan te

zamcn breed, met weinig duidelijk bestippelde langsstrcpen ; bij wh. c. plagiattim Gylh.
aan het uiteinde roodbruin. Lengte 4—4! mm. (lp Ve rbasc u m-soorten. Niet inlandsch.

In de Rijuprov. bij Aken, Crel'eld en Duisbnrg.

(uasuiuin Rosensch., cylindrirostre Gylh.) (asellus Grav.)

Bij het i en ï de voordijen ongetand, de middel- en aciiterdijen zwak getand. Snuit zeer flauw
gebogen, bij het $ zoo lang als het halsschild, bij het J ongeveer zoo lang als het halve
lichaam. Zwart; op de bovenzijde dicht gcelgrauw-, op de onderzijde meer witgrauw be-

haard; de dekschildeu met weinige, onduidelijk opgerichte haartjes. Lengte 3 -,;J mm. Niet

inlandsch. Deze soort zou in Hannover, de Rijnprov. en den lilzas voorkomen.
(t h a p s i c o I a Germ.)

42
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13 Dijen gctaiul, bij bet S de voordijen ongeiand. liovenzijdc dik, liggend, diclu, grijs of
gcelacluig bebaard. Liebaani I<orc-ovaal, weinig gewelfd; zware. Halssciiild naar voren sterk
versmald, dicbt bestippeld. Dckscbilden in de lijne langssircpen onduidelijk bestippeld. Snuit
bij bet $ lang en dun. Lengte 2—3| mm. Op dorre plaatsen, op Linaria vulgaris en
striata i> Uitsluitend bij St. Pieter en Gronsveld nabij Maastridu, Mei—Juli, gevangen.

7. netum Gerni.

Dijen ongetand. Hovenzijde fijn, ondicbt, een weinig opgericbt, bebaard; de bebaring op bet
scliildje witaclitig, op de dekscbilden bruingrauw of roestkleurig. Ilalsscbild duidelijk bestippeld.
Dekscbilden op de tiisscbenruiinten minstens met twee stippelrijen; elk in den regel met
ecne grootere of kleinere, roode vlek op de scbijf, zeldzamer gebeel zwart (ab. c. n/iVv/mHw;
Scbilsky). Lengte 2|— 3 mm. Op onbebouwde terreinen, op verscliillende Sc ro p b u la r i a-

soorten ; de larven leven in de vnichtjes. Niet inlandscb. In de Rijnprov. bij Crefeld.

(biptistulatnm Bedel, nee Ros.si) (^spilotuni Germ.)

14 Snuit dik, zwak gebogen. Middel- en acbterdijen getand, voordijen alleen bij bet g getand.
Hovenzijde vrij dicbt, gewoonlijk geelacbtig bebaard. Overigens aan linariae navcrwant.
Lengte aj—3 mm. Op Linaria vulgaris, de larve ontwikkelt zicb uit een wortelgal.
Uitsluitend bij St. Pieter, nabij Maastricbt, Mei

—

Juli, gevangen .... 8. collinum Gylb.

Snuit dunner, sterk gebogen. Alle dijen ongetand. Bovenzijde matig dicht, grauw bebaard.
Halsscbild dicbt bestippeld, met eene lijne, grootendeels door de diclitcre liebaring gevormde,
verbevene middenlijn. Dekscliilden met duidelijk bestippeldc, diepe langsstrepen en vlakke,
rimpelig bestippelde ttisscheuruimten. Lengte 2^—32 mm. In Mei en Juni, op vele plaatsen
gemeen op Linaria vulgaris; de larven veroorzaken, volgens Hieronymiis

, gallen van
de grootte ongeveer van eene erwt, dikwerf eenigen boven elkaar, aan den penwortel en
aan de onderste internodiën van den stengel 9. linariae Panz.

15 Licbaam eenigszins kort en breed iG

Licbaam lang en tamelijk gestrekt. Halsscbild kort, naar achteren slechts weinig minder dan
naar voren versmald, slechts weinig smaller dan de dekscliilden. Dekscbilden iets meer dan
de helft langer dan te zamen breed, grootendeels met parallele zijden, duidelijk bestippeldc
langsstrepen en rimpelig bestippeldc tnsschenruimten. Dij enkele exemplaren is de spriet-
wortel een weinig roodbruinachtig. Zwart; bovenzijde spaarzaam, neerliggend grauw- en
(ook de jiooten) bovendien lang, afstaande, eenigszins vlokkig, zwart behaard. Dijen bij

bet $ duidelijk, bij bet J ondindelijk getand. Lengte 3—4 mm. Op Linaria vulgaris,
aan welker stengels de larven galachtige uitwassen veroorzaken. Uitsluitend bij St. Pieter
en Valkenberg, Mei—Juli, waargenomen. Een onuitgekleurd ex. is geheel roestkleurig.

12. pilosum Gylh.

16 Halsscbild tweemaal zoo breed als lang. Dekscbilden neerliggend- en bovendien kort, opgericht,
dicbt, grauw, geel-, of bruingrauw behaard. Dijen meer of minder plotseling dik, knots-
vormig opgeblazen, meestal krachtig getand; soms zwakker of in 't geheel niet getand.
Eene in grootte, kleur en ontwikkeling der dijen (met den tand) zeer veranderlijke soort;
sommige exemplaren zijn op de dekscbilden rood gevlekt (niet inl.). Op doorgaans kleine
exemplaren, met weinig of niet ontwikkelden tand aan de dijen, werd antirrhini tJerni.

besebreven. Lengte 2t -4 mm. 2). Op dorre plaatsen, op verschillende V er base u m-soortcn ;

de larve ontwikkelt zich in de zaaddoosjes, waarin de kevers overwinteren. Meermalen in

de omstreken van Maastricbt (ISunde, St. Pieter en Oud-Vroenhoven), Juli, gevangen 3).

(antirrhini II. Rris.) 10. tetrum F.

Halsscbild hoogstens \\ maal zoo breed als lang. Beharing der dekscbilden bijna geheel opge-
richt, in wijd uiteenstaande langsrijen geplaatst; grauw. Dijen geleidelijk, zwak verdikt;
onduidelijk of niet getand. Lichaam meer gestrekt en smaller dan tetrum, zwart. Dek-
scbilden iets breeder dan het lialsschild, met duidelijke stippellijnen en rimpelig bestippeldc
tusscbenruinnen. Lengte 2—2^ mm. Op dorre plaatsen en in de duinen, gemeen op Li n aria
vulgaris; de larven ontwikkelen zicb in de iets gezwollen en misvormde zaaddoosjes.

(antirrhini Gylh.) 11. noctis Germ.

62. Mianis Stephens.

(C I e o p u s Sufir.)

Dit ,i^e>iiis is navènvnnt aan Gymtietron, doch oudcrsclicidt zich doordat de

1) Linaria s Ir ia la I>. (^- koiiil in de onl^ilrtk^n van Maastridu oj) muren voui

'-) Vulpens Sriillilt itiinien exciiiplar

sle.hls i niin. Hl' piuulsle .-xeiapl;

:t) l>i' i)|ii^MV»' uit th-ii Haay berusl o|i cent' vergissing.

% Vulpens Sriitlin itiinien exemplaren van 5 mm., vulpens Brilrl zeMs van 5^ mm. vuor. Mijni' pruulsie r'xempta
sleelils i mm. He pruulsle i-xemplaren uit uns lanil melen 31 nnn.
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voorcoxae gescheiden zijn en het prosternmn van eene snuitgroef voorzien is. Bovendien

zijn de tarsklamnen vrij. De oogen staan op de onderzijde zeer dicht aaneen. Snuit

dun, cvlindervormig of naar het uiteinde versmald. Pygidium onbedekt. Dijen knots-

vormig' verdikt , vedal .i^etand. Bij het S de snuit korter en minder glanzig dan bij het %.

be soorten, luelkc veel gelijken op die van Gy m n e tr on, Sub-gen. Rhinu sa ,zijn

allen zwart, met grauwe beharing. Zij leven op Campanulac eeën of op Linaria;
de larven ontwikkelen zich in de zaaddoozen , waar zij eene galvorming veroorzaken.

De larve en pop van M. campanulae zijn door Laboulbène beschreven.

Van de lo Europeesche soorten komen 5 in Nederland voor.

1 Smiit langer dan liet halsscliild, zeer flaiiw gebogen, cylindervurmig; wanneer zij in de groef

ingelegd is, tot achter de niiddelco\ac reikend, llalsschild alleen naar voren versmald, dicht

hestippeld. Alle dijen met een klein tandje, ol' de voordijen ongetand. Kivormig, diclu

grauw-, op liet halsschild en het voorste gedeelte der dckschilden neerliggend, op liet

acluergedeelte meer opgericht hchaard. Overigens gelijkt deze soort zeer op gram i n i s.

Lengte" 4—4è mm. UitsUiitend bij üreda, Jnni, gevangen. Ook in de Rijnprov.

I. longirostris dylh.

Snnit niet langer dan het halsschild; wanneer zij in de groei' ingelegd is, nici over de middel-

coxae reikend -

2 Acluerdijen, op de onderzijde, met een duidelijk tandje 3

Achterdijen, ook de overigen, ongetand 4

-, Lichaam breed en kort, kcjrt-ovaal. Dckschilden op de tiissclienriiimten , welke breeder zijn

dan de dnidelijke stippellijnen, in eene dnbbelrij, grof, eenigszins opgericht beliaanl.

Halsschild veel breeder dan lang, dicht en grol' bestippcld en nagenoeg neerliggend wit-

nranw behaard. Achterdijen hoekig verbreed en met een tand. Bij het rT '"^t anaal-sterniet

"ewoon. Lengte 2J—3^ mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam in de bloemen

van Ca m pa nn la-soorten, vooral op C. pe rs ie i l'o lia en ro 1 11 n di fo 1 ia.

2. graminis Gylh

Lichaam meer gestrekt, vooral bij het $ , langwerpig-eirond. Dckschilden met nagenoeg rechte

zijden, op de tnsschenrnimten (behalve op de eerste) der tamelijk lijne stippellijnen met

eene enkele rij witgranwe haartjes. Halsschild weinig breeder dan lang, evenals de kop lijn

en dicht bestippcld. Achterdijen inet een zeer klein, maar dindelijk tandje. Lengte 2—23 mm.

Op Linaria vnlgaris, de' larve leel't in de zaaddoosjes. Uitsluitend bij Valkenberg (Lim!i.),

juli, gevangen. In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld 3 plantarum C.erm.

4 Halsschild naar voren sterk, naar achteren zwak al'gerond-versraald; evenals de kop fijn en

zeer dicht bestippcld. Dekseliilden met grove stippellijnen en zeer korte, liggende, witgranwe

beharing, grootcndeels in eene dnbbelrij op de rimpelig bestippelde tnsschenruiniten. Lichaam

eivormig; het halsschild iets smaller dan de dckschilden, breeder dan lang; de liggende,

witgranwe beharing op de pictirae van de borst dichter en meer scluibachtig. Overigens

gelijkt deze soort op graminis, doch onderscheidt zich, behalve door de ongetande dijen,

door het iets langere, fijner bestippelde halsschild en de kortere, minder glanzige beharing,

l'.ij het $ is het anaal-segment diep nitgehold en eindigt in twee tanden. Lengte 24 -3^ mm.
Verbreid in de grensprovincien op Campaniila en Phytenma; de larven ontwikkelen

zich in de misvormde vruchtbeginsels 4- campanulae L.

Halsschild alleen naar voren versmald, aan de basis weinig breeder dan lang; dicht bestippcld.

Dckschilden met tamelijk rechte zijden en fijne stippellijnen; vrij dicht grauw-, op de

tnsschcnruinuen niet in duidelijke rijen geplaatst. Lengte ij—ruim 2 mm. Vermoedelijk op

Campanula ro t n n di fo lia i). In aantal bij Breda, juni. Ook in Ilannover.

5. micros Germ.

NXX. Tribus T Y c H i i N i.

63. Tycliiiis Germ.

Sprieten iets vóór het jnidden van den snuit ingeplant, tnet T- of {Sub-gen. Micco-

trogus Schönh.) 6-ledigen funiculus , van welke het \e lid gestrekt en vrij groot,

kegelvormig is, het 2e eveneens langer dan aan het uiteinde dik, de volgende leedjes

in lengte afnemend; de knots langwerpig-eirond, toegespitst Snuit lang en dun,

gewoonlijk naar het uiteinde geleidelijk- , soms vooral vóór de sprieten duidelijk versmald.

1) Volgens Pcrr'iH Iwfl Afi.<- suurl iii /.uid-rniiikrijk op H.-li :i ii l li.'iii u iii ju 1 Ui I ii iii.
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Halsschild brccdcr dan long , aan de zijden aff^erond-verbreed, aan voor- en aehterrand

afgeknot. Schildje klein doch duidelijk. Dekschilden matig gewelfd , aan den naadhoek
7iage?toeg recht aaneenstootend , daardoor te zamen aan het iiiteirtde afgerond of een
weinig afgeknot ; het pygidium bij het % geheel , bij het J' grootendeels bedekketid.

Achterrand van het tweede stemlet aan weerszijden tandvor>nig tot aan de basis van
het 4(', over het T,e heen, reikend (Fig. 121 IV). Voorcoxae aanecnstootend, op de achter-

helft van het prosternwn ingeplant. Dijen al of niet getand. Derde tarslid sterk

iiveelobbig ; klairwen aan de basis van een tandvormig aanhangsel ïworzien. Lichaam
langwerpig-ovaal , eenigszins eivormig of elliptisch , bij uitzondering eenigszins cylinder-

vormig , duidelijk beschubd of met schubhaartjes bedekt. Gevleugeld. Bij het S zijn het

metasternum en het ie stcrniet afgeplat en zelfs eenigszins ingedrukt; bovendien komen
bij vele soorten nog andere secundaire seksucele verschilleti voor.

De soorten leven op P apilionaceecn ; de larven ontwikkelen zich in de peul-

vruchten of in de hoofdjes van Tr
i
fol ium-soorten ; eene enkele soort ontwikkelt zich

uit een bladgal van Melilotus of in een gal van Trifoliumpratense.
De larve van T. quinquepu nc lat us is door Kaltenbach, die vanpoly l

i

neatu s

door V. Frauenfeld beschreven.

Van de + iio Europeesche soorten komen 12 in Nederland en 2 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Fimiculus 7-ledig (Siib-gen. Tycliiiis i. sp.) 2

Ftiiiiculus 6-lcdig (Sub-gen. Miccotrogus Sciiünii.). Ellifniscb, ge wel Hl, zwart; cic sprietwortcl,

het uiteinde van den snuit, de schenen en de tarsen of de gcheele pooien roestrood. Onder-
zijde dicht, wit beschubd; bovenzijde minder dicht, witgrauw, eenigszins zijdeglanzig,
neerliggend behaard. Dekscliilden met lijn bestippelde langsstrepen. Voorschenen in beide
seksen ongetand i). Deze soort herinnert in voorkomen iets aan tom e n t osii s, docli onder-
scheidt zicli, behalve door den 6-ledigen tuniculus, door de veel fijnere, meer zijdeglanzige

beharing op de bovenzijde, de alleen aan den wortel roodachtige sprieten en de gemiddeld
geringere grootte. Lengte i\—2 mm. Overal gemeen op Trit'olinni pratense; de larve

ontwikkelt zich in de hoofdjes (posticus Gylh.) 12. picirostris F.

2 Halsschild op de onderzijde met uitgeranden voorrand, verbreed en aan de zijden sterk afgerond.
Dekschilden tegen de basis van het halsschild steil afvallend. Achtcrdijen met een krachtigen

tand. Zwart; de geheele bovenzijde met dicht aanecnstaande, lichter of donkerder metaal-

glanzig-roodbruine of roodkoperkleurise liaarscbubjes bekleed; het voorhoofd, de middellijn

van het halsschild (vooral aan de basis), de naad en twee vlekken op elk der dekschilden

,

alsook de onderzijde dicht wit beschubd; bij ab.c. Taunï'i Frickan is de grondkleur van het

scluibklecd op de bovenzijde zijdeaclitig zilvergrauw. Sfirieten en schenen, of de geheele
pooten roodbruin. Dijen der voor- en niiddelpooten bij het i^ op de onderzijde van een
haarfranje voorzien; bij het 2 het anaal-sterniet met een dwarsindruk. Lengte 2j—4 mm. In

grasvelden, op Vic ia-soorten ; verbreid en op sommige plaatsen vrij gemeen. De larve

ontwikkelt zich uit de peulvruchten. . . (qninquemacidatus Panz.) i. quinquepunctatus L.

Halsschild op de onderzijde met afgeknotten voorrand
3

3 Bovenzijde dicht met korte, breede, of tamelijk smalle schubjes bezet. Voorschenen aan de
onderzijde niet getand 4

Bovenzijde dicht met schubhaartjes bezet 8

4 Halsscliild 0|i de schijf met twee breede, bruine langsbanden
; in 't oog vallend smaller dan de dek-

schilden; de zijden op de acbterhelft nagenoeg parallel. Dekschilden met breede, naar buiten
uitpuilende schouders; bij het type elk met een bruinen langsband, nagenoeg in het ver-

lengde van dien van het halsschild; of wel is deze langsband naar buiten minder scherp
begrensd en meer of minder ver uitgebreid, zoodat eigenlijk de dekschilden bruin zijn, terwijl

de naad en een, uit eenige meer ofminder versmolten langsstrepen gevormde, langsband langs

de zijden wit of gedeeltelijk geelwit beschubd blijven; zelden zijn de dekscliilden, behalve
de wit beschubde naad, bijna geheel bruin, liij vele exemplaren zijn de donkere banden
op halsschild en dekschilden nog slechts door eene lichtbruine of geelachtige, veelal zilver-

lltj. de als iiifcst iiuurdelijk bij Pnnjs voorkomende, T. eiij.rirer Panz., welke sooM in vooikomen lierinneit aan M eci n us
eireulatll«, verloouen de %'oüiaelieiieii Ini liet maniielje een dnidelijken land op liet eerste derde gedeelte van den binnen-
rand- Deze suurt is zwarl, de di'kselnlden rorjdhrninaeluij,'. de naad en de zi)rand zwarlaelitift ; ondi'r/ijde, aeliler bel

sebildje en gewoonlijk ook aan de basis van de dekseliildeii en van bel balsseliiid dielil wil liesebulid , bovenzijde ondielil

bruinaelitip In'baard; deksebilden lany gestrekt, eenigszins ejlindervorniijj;.
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glanzige liiu iiangciluid, terwijl bij Je, doorgaans kleinere, var. * gciiistae liolicm. de delc-

scliilden ecnkleurig witgrauw zijn, liovcndicn zonden bij deze var. liet nileinde van den

.snnic, de sprieten en seiieiien roestrood zijn 1). Onderzijde diclit wit l)esclud)d. De donkere

scluilijcs zijn over 't algemeen smaller dan de witaditigen. Lengte .? — 3J mm., volgens Hcilel

2j—4 mm. Verbreid in beide- en diiinstrekcn , op Sa r o tb a in n n s vulgaris. April—Juni;
de larve ontwikkelt zieb nit de pcidvrncbten. De var. j',i-fH;.rtói' zon op G e n ista tinctoria
leven 2. venustus F.

Ilalssebild zonder eenige aanduiding van donkere banden. Doorgaans kleinere soorten, van

ij— 2i, bij uitzondering tot 2^ mm. lengte 5

5 Dckscliilden zonder eenige aanduiding van een witten zijhand 6

Deksebildcn van al' de schouders met een breeden, dicht, krijtwit beschubden zijband, welke

tegen de meer geelachtige grondkleur van bet scluibkleed der bovenzijde meer of minder

duidelijk afsteekt. Snuit op de voorbellt, de sprieten en pooten roodachtig, bij var. ;«£(//(,«-

gitih Ch. liris. de siunt geheel rood, de sprietknots bruin. ISij liet g de voordijen op de

onderzijde met eene liaarfranjc bezet. Lengte 1—2j mm. Op Medicago sativa. Niet

inlaiidsch. In Noord-Frankrijk en llannovcr.

(albovittatus Cb. Bris., albovittis Genim.) Caurcolus Kicscnw.)

C) Ilalsscliild en dekschilden met eene korst van dicht aaneenscaande, korte, breed al'geknotte,

geelbruine, geelachtige of grauwe schubjcs, waardoor ook de stipjicllijncn der dekschilden

weinig in 't oog vallen; veelal zijn de naad en soms ook de uiterste randzoom der dekschilden

op de achterhelft lichter of zelfs witachtig bescliubd. Onderzijde krijtwit beschiihd. Sprieten

,

het grootste gedeelte van den snuit en de pooten roodachtig, de sprietknots meestal donkerder.

Snuit van af het inplantingspunt der sprieten tot aan het uiteinde niet versmald, van het

voorlioofd door eene dwarsrij van dikkere schubjes scherp afgescheiden. Bij het ^ de dijen

zonder haarfranje, bij het $ de smiit zeer lang. Lengte 2j

—

ii mm. Meermalen in de duinen

van den Haag, Schcveningen en Haarlem, op Lotus corn icu 1 a t us, Mei

—

juni;de larve

ontwikkelt zich uit de vruchtjes. (Kirbyi Watcrh., '? Ilavicollis Steph.) 3. squamulatus Gylli.

Ilalssebild en gewoonlijk ook de dekschilden met tamelijk smalle, ecnigszins toegespitste

schubjes bedekt. Snuit van af het inplantingspunt der sprieten tot aan het uiteinde versmald;

van het voorhoofd onduidelijk afgescheiden 7

7 Lichaam kort en breed, de dekschilden naar bet uiteinde sterk versmald. Zwart, de dekschilden

op de achterhelft soms ecnigszins roodliruin ; onuitgeklcurde exemplaren kastanjebruin; boven-

zijde dicht stroogeel, geelgrauw of grauw-, de onderzijde grootendeels krijtwit bescluibd.

Overigens in kleur met squamulatus overeenkomende. Bij het g de voordijen op de

onderzijde met eene duidelijke liaarfranje. Lengte 2—2^ mm. In grasvelden, op Tri foli u in

en Lotus. Den Haag, Loosduinen, Briimmen, Utrecht, Breda, Zicrikzee en in de omstreken

van Maastricht; Mei— Aug.
(canescens Marsb., Ilavicollis Bob., curtus Cli. Bris.) 4. junceus Rcicb.

Lichaain langwerpig-cirond, de dekschilden gedeeltelijk met ecnigszins parallele zijden. Zwart;

uiteinde van den snuit, de sprieten en pooten roestrood; bovenzijde dicht okcrgeel, geel-

grauw of meer of minder zilverglanzig-witgrauw-, de onderzijde meer witachtig hcschubd;

veelal is de naad meer witachtig bcschuhd. Bij sommige exemplaren zijn de dekschilden aan

bet uiteinde of bijna geheel roodachtig. Deze soort is naverwant aan squamulatus en

junceus, doch onderscheidt zich van eerstgenoemde o.a. door de veel smallere schubjes,

vooral op het halsscbild; van junceus, behalve door den vorm, door het dichtere, uit

minder smalle schubjes gevormde kleed der dekschilden. Bij het S d^ voordijen zonder

duidelijke haarfranje. Lengte 2—2J mm. In aantal bij Maastricht en Valkenberg, op Mei i lo-

tus officinalis en aiba. Juli; de larve ontwikkelt zich in de vruchtjes. Ook in België.

(junceus Bohem., nee Reicb) 5. haematopus Gylb. 2)

8 Achterdijen op de onderzijde duidelijk getand. Het voorhoofd op de hoogte van den achterraiid

der oogeii door eene dwarslijn liegrensd. Bij het f de voorschenen aan den binnenrand

ongetand y

.\cbterdijen ongetand 10

y Halsscbild met drie witte langsbanden, overigens lichtbruin of geelbruin (veelal ecnigszins

metaalglanzig) beliaard. Dekschilden slechts iets breeder dan het halsschild aan de basis; de

1) L. Rcdtfilhttchri- bat in npu- lics,;linjviti^ van T, ;,'f'nista<- lift iirliaaili nviral im-t f;iMii\v\\ illr , smalle sclillbjes bedekt

zijn, iels wal dus niel uvenieiikunil iin-l hel seliuliklced van venuslus- Ken dert;elijk ex-, destijds van l>. Vitfer uil

VVcenen unlvangeii, herken ik als po ly 1 i nea lus met peheel lielil sehuhkleed. De ware var. genislae B..heni, is niij niel

hekend, wel overpanKSVurnnnl met zeer lichle banden. Dit de besehrijviu;.^ van Hrilii blijkt dal bij de var. j/tviz-vffft' de donkere

banden oji bel Ilalssebild mij; aanwezig zijn, doeb op de deksebilden (geheel unlbreken.

2) Exemplaren uil Aniheni waren verkeerd gedetermineerd en bebooren lol lonieulosus.
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ii;i:ul cii de oncvene tusscheiiriumten krijtwit, overigens liclitbniip. of geelbruin beliaani.
Onderzijde krijtwit bescluibd. Uiteinde van den snuit, sprieten en pooten roodachtig. Lengte
2^— 2i mm. Op Antliyllis vulneraria. Eenmaal bij Katwijk, (uli. Ook in Noord-
Frankrijk en Middel-Düitscliland.

riincatulus Boliem., lineolatus Desbr.) 6. Schneiderii Herbst i).

llalsscbild slecbts met een witten langsband over liet midden. Dckscliilden aan de schouders
duidelijk brecder dan de basis van het halsschild; de naad breed krijtwit beschubd; ook de
onevene tiisschenruimten lichter gekleurd en vooral de 5e en 7e duidelijker witaclui'J.
Overigens de bovenzijde bruin, hier en daar cenigszius metaal- of roodkoperglanzig behaard.
Soms is de geheele bovenzijde witgrauw (veelal eenigszins zijdeglanzig) bescluibd en alleen
de middellijn van het halsscliild en de naad meer in 't oogvallend wit; bij dergelijke exem-
plaren zijn de dekschilden aan het uiteinde soms een weinig roodbruinaclitig, Onderzijde
krijtwit bescluibd. Lengte 2|— 3 mm. Op Trifoliiiiii praiense, waar de la^rve eene gal-
vorming veroorzaakt. Uitsluitend liij den Haag en Katwijk, April en Mei, gevangen.

7. polylineatus Gerni.

10 Snuit, van terzijde gezien, naar het uiteinde aanmerkelijk versmald; aan de basis ruim twee-
maal zoo hoog als aan het uiteinde; van af liet inplantingspunt der sprieten tot aan den
top bovendien iets versmald en helder rood. Sprieten geheel roestrood, zoo ook de schenen
en tarsen. Bovenzijde okergeel tot witgrauw, zeer grof, bebaard; de naad wiiaclitig bescluibd.
De grondkleur der dekschilden, onder de beharing, gedeeltelijk meer of minder roodbruin-
achtig. Bij het_(? de voorschenen aan den binnenrand duidelijk getand. Lengte 2 mm. Op
Melilotus officinalis en al ba 2). Uitsluitend in de omstreken van Maastricht, Juni,
gevangen 3). Ook in Westfalen en in de Rijn|M-'ov 8. meliloti Stepli.

Snuit, van terzijde gezien, van af de basis tot aan het uiteinde slechts zeer weinig en geleidelijk
versmald; aan de basis hoogtens ij maal zoo hoog als aan het uiteinde; van af het inplan-
tingspunt der sprieten tot aan den top bijna niet versmald 11

11 Bovenzijde zeer lijn en matig dicht, licht bruinachtig, eenigszins zijdeglanzig, behaard; de
middellijn van het halsschild witgrauw behaard; de naad der dekschilden en de onderzijde
dicht krijtwit beschubd; gewoonlijk zijn ook de onevene tusschenruimten der dekscliilden meer
witgrauw behaard. Sprietwortcl of de geheele sprieten, de schenen en rarsen roestkleiirig. Bij

het (? de voorschenen aan den binnenrand met een tandje. Lengte 2|— 2è mm. Op Tri fol i um
medium. Mei—Juli; zeldzaam. Katwijk, Utrecht, Winterswijk eii omstreken van Maastricht.
In België bij Leuven, Malaise en Ridd'crborn, in de Rijiiprov. bij Düsseldorf.

(Schneiderii Gylh., nee Herbst) 9. lineatulus Steph.

Bovenzijde vrij grof, eenkleiirig behaard; hoogstens de naad iets lichter 12

12 Sprieten geheel roestrood, zoo ook de jiooten en het uiteinde van den snuit; zelden de dijen
grootendeels zwartachtig. Bij het ,} de voorschenen zonder tandje aan den binnenrand. Zwart;
bovenzijde gelijkmatig, dicht, grauw of okergeel-, de naad soms iets lichter beliaard. Onder-
zijde witgrauw beschubd. Veelal is de grondkleur de dekschilden voor een deel, of ook wel
geheel roestrood; dikwerf vangt men gedeeltelijk afgewreven exemplaren. Lengte 2—2i mm.
Gemeen op verschillende Pa ]> i I i o n acee ë 11 , vooral op klaversoorten, waar vermoedelijk de
larven in de hoofdjes leven.

(Ste|)liensii Scliönh.; picirostris Gylh., nee F.) 10 tomentosus Herbst.

Sprieten aan den wortel roestrood, de tophelft zwartachtig. Dijen zwart. Bij het ^ de voor-
schenen roet een duidelijk tandje aan den binnenrand 13

13 Schenen roestrood, aan de basis zwart. Deze soort gelijkt veel op tomen tosus, doch is

gemakkelijk te onderscheiden door de kleur der sprieten en schenen. Ook de snuit geheel
zwart. Lengte 2 -2,1 mm. In v.eilanden. Niet inlandsch. Zij zou in België gevangen zijn. In
Noord-Frankrijk '

(t i b ialis'Bohem.)

Schenen geheel roestrood. De kleinste soort van het genus, welke in voorkomen en kleur
zeer met picirostris overeenkomt en daar gemakkelijk mede te verwarreu is; het verschil
in het aantal leedjcs van den funiculus laat be'ide soorten onmiddelijk onderkennen. Lengte
i§— 1| mm. Op dorre plaatsen en hellingen van heuvels, waarschijnlijk op eene T rifoli u m-
soort. Meerssen (Limb.), Aug. In België bij Carlsbourg en Otrange, in de Rijnprov. bij

Ahrweiler (pygmaeiis H. Bris., brcvicoriiis Watcrh.) 11. pusillus Germ.

1) I)f iilpesle uil NV.Ierl;iiiil u|i};i'(;i'Vi'ii .M.|iii,laivii lieliuuri'ii lul S i- lm . mI i- ri i (;)llj (— I i u i' :i I u I us Sli'|.li.)

•2] Pfni,\ vond dl- larve in eeiiL- galvonning ü|. de iiiiddeiiiierl der bladen van .M e I i l u 1 u ,s inaerurhiia.
3) Hel exeniiilaar uil Zierikzee opgegeven was onjuisl gedelermineerd en behuort lul lüuieulu^us.
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()i. Hibiliiii Cienn.

(S i 11 y 11 c s Schünii.)

J)it genlis is iiavcrwaiit aan Tyckiiis, doch onderscheidt zich i'ooral doordat de
dekschilden aan hei i/i/cinde e/k afzonderlijli afycrond zijn , waardoor het pygidium in

beide seksen onbedekt is Furiiculus d-ledig. Lichaam veelal kort en plomp , zeldzamer
lanwerpigeirond of eenigszins elliptisch. Epimeren van den mesothorax vrij <^root

,

grooter dan bij Tychins. Klainven gespleten of elk met een tand- of klaitwvormig
aanhangsel.

De soorten leven hoofdzakelijk op CaryophylleeCn; de larven ontwikkelen zich

in de zaaddoosjes of in gallen i).

J^e larve en pop van S. viscariac werd door Buddebcrg beschreven.

Van de 35 Eiiropecschc soorten komen 4 /// Nederland en i /;/ het aangrenzend
gebied voor.

1 Bovenzijde duidelijk beschiibd 2). Het 2c lid van den fiiniculus veel korcer d:in het it, nngenoey
gelijk aan liet 3e. Halsscliild met twee, meer of' minder duidelijke, donkere langslianden.

Dekscliilden met eene gemeenschappelijke, tluwcelzwarte, dünkcrbruine ot' rocströode vlek
achter het schildje 2

Bovenzijde dicht met schubliaartjes bezet. Geeiie scutellairvlek 3) 3

2 Langsbanden vai; liet lialsscliild breed en evenals de graote, van achteren breed-af'geronde

scuicllairvlek donkerbruin oT lluwcelzwan beschubd; overigens is de bovenzijde dicht grauw of
cenigszins rocstklcurig-grauw bescluibd; de zwarte scutcllairvlek is door witte scluibjes omzoomd.
Onderzijde krijtwit beschubd. Sprieten (behalve de knots), de schenen en tarsen roestrood.

Bij sommige exemplaren vloeien de donkere langsbanden op liet halsschild van voren ineen,

zoodat aan de basis slechts een wit scbiibvlckje overblijft; ook kunnen zij zich meer zij-

waarts uitbreiden. Soms is de grondkleur der dekschilden op de achterhelft roodachtig.

Sommige exemplaren zijn afgewreven, zoodat de zwarte vlekken niet meer duidelijk in 't

oog vallen 4). Lengte 1^-2 mm. Op dorre plaatsen, vooral in de duinstreken, niet zeldzaam
op Ce ras tin in arvense; ik sleepte deze soort ook veelal van Salix repen s, waarop
zij zich zeker niet ontwikkelt. Ook bij Zwijndrecht en Doetinchem. . . i. phalerata Stev.

Langsbanden van het halsschild en scutcllairvlek uit metallisch glanzige, roestroode schubjes
gevormd; overigens is de bovenzijde roestkleurig, docli lichter, ofwel geel- ofvaalgrauw;
de scutcllairvlek niet witachtige schubjes omzoomd. Onderzijde wit bescluibd. Schenen
roestrood. Bij het type is de scutcllairvlek, evenals bij phalerata, van achteren breed-
afgerond en in het midden ingesnocrd, bovendien zijn de snuit en de sprieten zware; bij de
var. * arenariac Steph. (in Westfalen) de sprieten en het voorste gedeelte van den snuit

roestkleurig, gewoonlijk ook de pooten roodbruinachtig. Bij de var. • var'inta Gylli. (in de
Rijuprov. bij Aken) is de scutcllairvlek smal, niet nagenoeg parallele zijden, de 2e tiisschen-

ruinite niet ovcrsclirijdcnd. Lengte i^— aJ mm. In droge streken, als duinen en heidegronden;
op Spcrgularia en Arenaria; April— Oct. De larve ontwikkelt zich vermoedelijk uit

de zaaddoosjes. Verbreid doch over liet algemeen zeldzaam 2. primita Herbst 5).

3 Bovenzijde met een dicbt, roestklcurig-grauw baarkleed, waartnsschen witte haartjes (op de
dekschilden meestal gedeeltelijk in langsrijeii) ingestrooid zijn. Tweede lid van den funiculus

omgekeerd-kegelvormig, ternauwernood langer dan breed. Lichaam kort en breed, eirond.

Lengte 2^—2* mm. Verbreid en gemeen op droge gronden, vooral in duinen en heide-

streken; o.a. veelal in aantal op Sarothamnus vulgaris en Ononis repens.
3. potentillae Germ.

Bovenzijde wit- of geelachtig-grauw beliaard, hetzij eenkleurig of met afwisselend lichtere en
donkerder langsbanden, ten gevolge van de meerdere of mindere dichte beharing. Tweede
lid van den funiculus verlengd 4

I) l)i; pal van, df nifl in ons gfbii-'l voórkunieiidi^, S. feinoraiis Gprni. werd dour llicruiitimiis heschrevfii.

-) Bij Aktn zou (.'t-vangcn zijn di- niij ijnlifkende, /uid-Europeeache. S. tiliiella Gjlli. Bij deze is de buvenzijde jieelrüud-

Jelui}; en wit, vlekki;;-, de uiiderzijde dii-lil wil bescliuhd ; sprieten, selieiien en lar.^en roestrood.

'.i) [tl Wesll'aleii (1'aderburn) zon pevanpen zijn, de in 7.nid-Ouste[iik Europa vuiirkutiiende, S. vittala Cierin. (zelira Gyih,)
welke soort {^einakki'lijk te herkennen is aan de bruine grimdkleur van bel baarkleed, waarop eene witte nitddellijii up bet
halsseiiild. welke ziill over den naad der deksebildeii voorUet, betzellde ^eldt ook voor een zijband op dere beide deeien.

4) Op een derjjelijk exemplaar werd S. soda lis Gerin. geduid, welke, jiiel uit ons gebied bekende, soort als zoodanig onjuist

gedelerniineerd werd.

5) Bt'dcl e. a. bescbouwen primita, arenariae en variata als goede soorten; m. i. zijn de onderscbeidings-kennierken
daarvoor niet opvallend genoeg; onmogelijk is bel niet dat ook phalerata slecbls de donkere vorm van dezelfde soort is.
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4 Beharing der Ijovenzijdc tamclijl; lijn, altijil ccnklcnrig geel- of witgrauw en gclijlimatig uvcr
cIc gcliecle 0|i|)crvlal;tc verdeeld; aan de sclionders gewoonlijl; niet een iets dichter behaard
jilekje, dat daardoor meebta! als een lichter, meestal witacluig, vlekje in 't oog valt. Sprieten
en pootcn zwart, soms de sprietwortel, de schenen en tarsen roodhriiinaclitig. Overigens op
ji o t e n t i 1 1 a e gelijkend en veelal daarmede verward. Lengte 2— 3 mm. Op onbebouwde terreinen
en in grasvelden; op verschillende Caryopli y 1 1 eee n, als Silene nntans en inllata.
de larve is door Biiddebcrg in de zaaddoosjes van Silene inl'lata, door Bargagli in die

van Lyclmis vespertina aangetrolTen. Zeer zeldzaam; Arnhem, Lochem, Warnsvcld en
Oirschot; (iili—Ang 4. viscariae L. O

Beharing der bovenzijde grauw tot okergecl, minder regelmatig, hier en daar wat meer ol'

minder dicht iipeenstaandc, soms daardoor met afwisselend lichtere en donkerder langsbanden.
Onderzijde witacluig besohubd. Overigens als viscariae, docli docn-gaans grootcr. Lengte
.3—4 nim. Langs wegen en boschranden, oji Lychnis vespertina; de larve ontwikkelt
zich in de zaaddoosjes. Niet inlandsch. Deze soort zou in Westfalen, Oldenburg, bij Bremen
en Elberfeld gevangen zijn (cana Ilcrbst) (pellucens Scop.)

XXXI. Trilnis L i c. N v o D i n 1.

65. Ligiiyodes SchönlL

S/r/c/f/i vrij laiii:; cii dun , bij het $ op het eerste derde gedeelte , hij het 9 iets

vóór het midden van den snuit in,i;ep/ant ; met i-ledi^-en funiculus, welks Icedjes kort zijn
CU slechts het eerste kegelvormig, het 2e veel kleiner en langwerpig is ; knots met
duidelijk geseheiden leedjes , het 2e lid zoo lang als het \e. Snuit bij het ? zoo lang
als het halssehild , bij het S /ets korter ; eylindervormig , matig gebogen. Oogen groot

,

weinig gewelfd, dicht aaneenstaande. Halssehild brceder dan lang, aan de zijden afge-
rond, naar voren versmald ; aan voor- en achterrand eenigszins afgeknot. Schildje
cenigszins driehoekig-ovaal. Dekschilden veel broeder dan het halssehild, langzuerpig-
cirond, ongeveer de helft langer dan te zamen breed ; elk afzonderlijk aan het uiteinde
afgerond, naar den naad meer afgeknot, het achterlijf niet geheel bedekkend. Achter-
rand van het 2e stemlet aan weerszijden eenigszins driehoekig over den achterrand
van het y stemlet uitgetrokken , doch niet, zooals bij de Tychiini, tot aan den
voorrand van. het \e stemlet reikend; liet 3c en 4e stemlet aan den achterrand recht.
Poolen vrij kort ; voorcoxae aaneenstootend en in het midden van hei prostcmum inge-
plant : dijen ongctand. Derde tarslid zeer breed tweelobbig ; het laatste lid vrij lang,
met twee groote klauwen, welke aan de binnenzijde van een lang tandvomug aan-
hangsel voorzien zijn. Lichaam gewelfd , deels beschubd , deels behaard ; gevleugeld.

Van de 4 Europceschc soorten komt i in Nederland voor.

Roodbruin, op de onderzijde gewoonlijk donkerder; met diclit opeenstaande schubjes op een
groot gedeelte der dekschilden, op de overige dcclen behaard. Sprieten roestrood. Halssehild
vrij grof gondgeelachtig behaard. Dekschilden op een groot, gemeenscliappelijk, driehoekig
basaal-gedeelte, dat zich als eene smalle strook langs den naad voortzet, goudgeel behaard;
het overige gedeelte donkerbruin. Pooten roodachtig. Lengte 3^—4J mm. In parken, stads-
tuinen, aanplantingen en boschjes; op boonien en heesters, vooral'op esschcn en seringen;
ook tegen muren zittend; voorjaar en zomer. Uitsluitend bij St. Pieter nabij Maastricht ge-
vangen. In België bij Maeseyck (rudesquamosns Fairm.) 1. enucleator Panz.

XXXII. Tribus C I o N 1 N' I.

OG. Ciomis Clairville.

Sprieten i>rij kort en tamelijk dun ; met '^-ledigen funiculus , welks eerste twee
leedjes langwerpig, de overigen kort zijn; de knots meestal duidelijk 4-ledig. Snuit vrij
dun. 7aeinig gebogen; bij het J langer, meer eylindervormig en op de voorhelft glad en
glanzig, bij het j vói'ir de inplanting der sprieten minder verlengd, meer be'stlppeld en

I) In Bolpic' (A 11,11'ic) zuu iioj; gevaugpii iijii dp iu Ziiid-riaiiki ijk vuürk.jijH'ii.l.' S siliMii-u l'ciris; ik zag (iaarvau geen
e\eiu])laren, docli twijfel aan de juistheid der determinatie.
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doffer ; soms iii heide seksen , van terzijde gezien , Tan af de ii:/>/an/in,i;- der sprieten naar
•wen dunner wordend. Oogen lang7oerpig-cirond , niet uitpuilend. Halsschild l:lein en

kort, van voren versmald , van voren en van achteren ree/it a/geknot; aan de zijden

eenigssins a/gerond of tamelijk recht. Schildje langiverpig of vierhoekig
.,
aan het uit-

einde afgerond. Dekschildcn slechts 'cveinig langer dan te zamen l/reed, naar voren

eenigszins vierhoekig , ongeveer t^veemaal zoo breed als het halsschild; aan het uiteinde

te zamen afgerond; met stomphoekig uitpuilende schouders; matig gewelfd , het geheele

achterlijf bedekkend. Epimeren van den metathorax groot. Het ^e en 4e sterniet aan de

zijden plotseling naar achteren gericht, de achterrand daardoor aan de zijden sterk gebogen.

Voorco.xae nagenoeg aaneenstootend. Aehtercoxae ''er van den zijrand der dekschildcn

ver7vijderd. JJijen eenigszins knotsvormig, op de voorhelft getand. Schenen recht , aan
den binnen-tophock met of zonder kleine, haakvormige eindspoor. Derde tarslid twee-

lobbig, het eindlid met twee gewone klauwen. Lichaam eenigszins kogelvormig , op de

dekschilden meer of minder met fuweelzwarte haarvlekjes geteekend ; oude exemplaren

zijn soms wat afgewreven. Gevleugeld

.

De soorten leven uitsluitend op V e rba scu m- en Sc r op h u lar i a-soorten \),7ï<aar

de larven , op de wijze van die van Hyp era, geheel vrij of binnen een omhulsel van
jonge blaadjes (C o lens) leven; de larven , toelke iets op kleine slakjes [maar rnet een

hoornachtigen kop") gelijken, scheiden eene slijmerige stof af, waardoor zijgemakkelijker

zich voortbewegen en beveiligen ; ook maken zij daaruit , om te verpoppen , eene kogel-

%'ormige , eenigszins doorzichtige cocon , welke zij iusschen de bladen , aan de stengels

of de bloetnen bevestigen. Sommige soorten knagen oa. aan de 7aollige beharing van
Verbase urn; bij het vliegen houden zij de dekschilden vertikaal omhoog. ]Vanneer
men ze van de planten afklopt , houden zij zich als dood en zijn alsdan soms moeiclijk

van afgevallen , verdroogde bloemknoppen te onderscheiden.

De larve vati Cionus scrophulariae 'werd door de Geer, Schaffer e. a., de

lei'etiswijze en de cocon zijn door dezelfde auteurs en boi>endien door Rossi , Huber en

Osborne ; de larve van 1 11 b er c ulo sus is door Bouché, de ontwikkelingsgeschiedenis i<an

thap si door Perris , de metamorphose van o lens door Goedhart en Reaumur ; de

larve en pop van Olivier i zijn door Xambeu beschreven ; de larve "van blattariae
werd door Peragallo beschrei'en en een bericht oj'er de larve en de levensivijze 'van

sola?ii is door Kaltenbach gegeven.

Vati de 17 Etiropeesche soorten kouieii 7 /// Nederland en 2 in het aangrenzend
gebied 'ooor.

I Prostenuim uitgehold, van voren rfiep nitgenind. Het 2e lid van den funicuUis gestrekt, zoo
lang als liet ie (Stib-gen. Cio n ns i. sp.). Dekschildcn gewoonlijk met twee gemeensi^happelijke,

llnwcelzwartc vlekken op den naad; de eene achter liet scliildje, de andere nabij het

uiteinde 1

I'rosternnm zonder uitholling en nitranding. Het 2e lid van den fiuiicnlii'i orngekeerd-kegelvormig,
korter dan het ie (Sub-gen. Cleopus Ste|>h., Platylaeinus Wcise"). Dekschilden uiet

langwerpige, zwarte vlekken over den naad, gelijk aan die op de onevene tiissclienruiniten;

soms op de achterhell't met de flauwe aanduiding van eene donkere dwarsvlek. ISij bet $
de schenen met eene kleine, haakvormige eindspoor aan den binnen-tophoek. Kleine soorten. 8

1 Dekschilden zonder opgerichte borstelharen, alleen met korte, neerliggende beharing ... 3

Dekschilden, evenals de rest der bovenzijde, behalve met eene dichte, viltigc, neerliggende,
wit- of geelgrauwe, soms iets grocnachtig-witgranwe beharing, met opgerichte, witaclitige

borstelliaren bezet; de tussclicnrnimten in den regel geheel ongevlekt; de ronde, Ünweclzwarte
vlek vói^r op den naad matig groot en duidelijk, de achterste naadvlek weinig ontwikkeld
of ontbrekend. Lengte 35—4 mm. Op open, droge terreinen, op Verbascum; de larve

niineert de jonge bladen. Eenmaal bij Cronsvcid (Limburg), Jidi.

(caprimulgus F.) 5. olens F.

3 Voorhoofd tusschen de oogen zoo breed als de snuit, van achteren niet versmald. Dekschilden
op de voorheU't met eene zwarte teckcning, gevormd uit gelijke vlekken op de 3e tusschcn-

rnimte en een scutellair-vlekje , waarachter eene langwerpige vlek op den naad; bovendien
met eene groote, ronde, fluwcclzwarte, door wit omzoomde vlek nabij het uiteinde; overigens

Ij Dal C. dulaiii up Sülaiium dulcaiuara iüu leven, berust wel yp verkeerde waaineiuiag.
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incc oiultiiilclijkc, iets vcrlicvenc, wit- cii briuiiacluige vlekjes op de tussolienniinnen. llalssLliild

met ceiic grootc, bruine biisaalvlek. Bovenzijde overigens dicht, viltig, grauwwit behaard;
de zijden van liet halsschild en het stcrnuin dicht geelwit viltig. Lengte 2!} —3I mm. Lanas
slooten en moerassen, op Scrophularia nodosa en aqnatica. Zeer verbreid en 0|i

sommige ))laatscn niet zeldzaam . . . (? alaiida Herbst, bipustulatus Marsh.) i. blattariae F.

Voorhoofd tussclicn de oogen van achteren versmald. Dekschilden op den naad met twee
gemeenschappelijke, fluweelzwarte, rondachtigc ot' verbreede vlekken -4

4 lieharing der cvcne tnsschcnriiiinten zwart en veel minder dicht dan die der onevene tnsschen-
riiimten. Naadvlekkcn zwart, daarvói'ir of daarachter met eenige gele schubjes 5

lïcharing der evene tiisschenriiimten grijs of geelachtig en even zoo dicht als ofsleclus weinin
minder dicht dan die der onevene tiisschenniimtcn 6

5 Halsschild op de boven- en onderzijde (behalve gewoonlijk enkele zwarte vlekjes op het
midden en aan de zijden), benevens de geheele borst met de pleurae, dicht schtibachtig,

geelgraiiw of witachtig behaard. Dekschilden met afwisselend verhevene tusschenruimten,
waarop llnweclzwarte en geelgranwe of witachtige haarvlekjes. Lengte 4I—4^ mm. Op
vochtige plaatsen en langs slooten, op Scophularia, vooral S. a q na tica. Verbreid en oji

vele plaatsen zeer gemeen, vooral in de diluviale streken 2. scrophulariae L.

Halsschild op boven- en onderzijde, behalve over het middengedeelte (dat ongeveer het derde
gedeelte van de oppervlakte inneemt), alsook de pleurae van den mesothorax en slechts

de voorhelft der epistcrncn van den metathorax (doch niet het mctasterntnn) roestklenrig-
geelgranw of geeigranw behaard. Overigens gelijkt deze soort op scroph u I a ri ae , doch is

kleiner. Tarsen roestkletirig. Lengte 3-4 mm. Langs slooten, zeer gemeen O]) Scrophu-
laria n odosa en aq na tica (verbasci F.) 3 tuberculosus Scop.

6 Snuit in beide seksen, van af de inplanting der sprieten (van terzijde gezien) dunner wordend;
het dunnere gedeelte bij het J glanzig, glad, nagenoeg onbestippeld. De zwarte vlek nabij

het uiteinde op den naad evenzeer ontwikkeld als de vlek achter het schildje. Dekschilden
doorgaans niet bijzonder dicht behaard, zoodat de lichter of donkerder roodbruine, zeld-
zamer roestkleurig-geelbruine grondkleur, alsook hier en daar de stippelrijen duidelijk in 't

oog vallen; vóór de talrijke zwarte vlekjes op de onevene tusschenruimten bevindt zich een
licht vlekje dat van de overige beharing afsteekt en zelfs ook dan in 't oog valt, wanneer de
zwarte vlekjes weinig ontwikkeld zijn. Beharing geelachtig of grauw. Dijen met licht behaarde
ringvlekken. Lengte 3I- 4mm.0p Scrophularia n od osa. Verlircid in de grensprovinciën,
zeer gemeen in Zuid-Linibnrg (?similis Müll.) 4. hortulanus Fourcr.

.Snuit in beide seksen nagenoeg cylindervormig, bijna tot aan het uiteinde gechagrincerd en
behaard. De zwarte vlek nabij het uiteinde op den naad veelal minder ontwikkeld dan die

achter het schildje. Dekschilden gewoonlijk dichter geelachtig, grauw of iets groenachtig-
witgrauw behaard, zoodat de stippclrijen niet of veel minder in 't oog vallen; vóór de
zwarte vlekjes staan, meestal niet bijzonder bij de overige beharing afstekende, lichtere vlekjes. 7

7 De onevene, nauwelijks verheven tusschenruimten op de dekschilden, vooral die naar de zijden,

zoowel van voren als van achteren, van zwarte vlekjes voorzien. Bovenzijde meestal iets

groenachtig-witgrauw, ook wel wit- of geeigranw of cenigszins geelachtig, vrij dicht behaard.
Deze soort is gemakkelijk te verwarren met hortulanus, doch onderscheidt zich door de
doorgaans dichtere beharing der bovenzijde en de minder opvallende lichte vlekjes tusschen
de zwarte op de onevene tusschenruimten, door den (van terzijde gezien) van voren niet

dunner wordenden snint. Lengte 3I—
4J mm. Op dorre plaatsen, op Ve r bascum-soorten;

Juni, Juli. De larve zon door Perris aan de bloemen van V. nigrum waargenomen zijn.

Niet inlandsch i). In België bij lleure, ook in Westfalen.

(similis Gemm. & llarold (cat. Mon.), nee Muller) (t hap si F.)

De, meer in 't oog vallend verheven, onevene tusschcnrinmten op de dekschilden, op het voorste
derde gedeelte, grootendeels of geheel, soms de geheele schijf (behalve de twee naadvickken)
ongevlekt. Veelal vertoonen de buitenste tusschennumten nog hier en daar van voren een
llaiiw donker vlekje. Bovenzijde zeer dicht, viltig, wit-, iets groeiiachtig- of geeigranw
behaard. Snuit bijzonder lang. Halsschild volkomen trapeziumvormig, eenkleurig behaard.
Lengte 4— 5 mm. Op zonnige, dorre plaatsen; op Verbascum thapsus; Jinii, juli.

Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken en Crel'eld, ook in Westfalen.

(Olivieri Rosensch.) 2)

8 Dekschilden (van terzijde gezien) met duidelijke, lange, zwarte en witte, opgerichte borstel-

haartjes bezet; de afwisselende tusschenruimten nauwelijks verheven, met lichtere en donkere

\) Hüo vivemd In't uük iiiügL' bcliijm-ii, is dezt? suuri nu;; iii>-l in Nedi'rlund waaryeiiuinrii. iilio als znudaiiij; uiijiiist gedelermiiieerdc
exL'iuplareii b^-lioüren lul hu rt u I a ii u s.

-) Een verkeerd gedetermineerd exeniplaar uil Henre (België) i& tliajisi.
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68. MoNONYCHUS.

vlcUjcs; soms op de aclucrliulfi van licii naad niet ccnc llaiiw aangeduide, donUtrc dwarsvlck.

Pekzwarc of roodlirnin; cenigszins vlcUUig, grauw, neerliggend behaard. Lengte 25 ~-^"""'
Op dorre jilaatsen en open plclcUen in hossclicn; op Vcrliascnm-soonen, |uni--.Ang.

De larve laiaagt aan de onderzijde der bladen, liij Nijmegen en in aantal in de omstreken van

Maastricht (pcrpensiis Rossi , sctiger (".crm., ? ovatns) I,. 6. solani V.

üekscliilden zonder lange, opgerichte borstelharen; de afwisselende tusscbenrninuen dnidclijk

verheven en van witte en zwarte liaarvlekjes voorzien. Lichter of donkerder roodbruin;

grof en vrij ondicht bruin behaard. Overigens herinnert deze soort aan solani en wordt

veelal daarmede verward. Lengte 2^— .ï mm. In vochtige bosschen , op Scro p h nlaria

nodosa. Verbreid en op vele plaatsen niet zeldzaam.
(solani (jylh., nee l'.) 7. pulchellus llerbst.

, 67. Stereonj chiis Sutfrian.

(C i o n n s pars)

Dit genus Ofiderscheidt zich van Cioniis doordat slechts één enkele klamu aan de

tarsen ontwikkeld is ; ook zijn de voorcoxae door eene zeer smalle prosternale voort-

zetting van elkaar gescheiden en is het prostcrnum vóór de coxae ingedrukt. Bovenzijde

duidelijk beschitbd.

Van de 3 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Eivormig, bruin of roodbruin; bcstippeld; dicht met smalle schubjes bedekt, welke van

aschgrauw tot geelachtig of donkerbruin varieeren; het midden van het lialsschild en eene

groütc, gemcenscbappelijke vlek op de voorhcift der dekscbilden in den regel zwartbruin;

soms is de bovenzijde bijna geheel zwartbruin en bevinden zich nog slechts aan de zijden van

het halsschild en langs den zijrand en den naad der dekscliilden enkele lichte scluibvlckjes;

of wel bijna geheel licht gekleurd. Sprieten en pooten gedeeltelijk roestkleiirig. Halsschild

trapeziumvormig. Dekscbilden tamelijk breed, eenigszins vierhoekig; met, bij versche exem-

plaren , door bet scliiibkleed bedekte stippelrijen. Dijen sterk getand. Lengte 3— 35 ""''•

Overal gemeen op Fraxinns excelsior; de larven leven op de bladen en verpoppen,

evenals die van Cionus, binnen eene doorschijnende cocon. De larve is door de Geer,

Kalteiibach, Jiideich e. a., de levenswijze door Kawali en Snelleii van yolleiihovcn (met

de cocon) beschreven 1. fraxini de G.

XXXIII. Tribus Ceuthorrhynchinm.

68. Mououychiis Germar.

Funiciiliis "J-ledig, ongeveer t'ivecmaal zoo lang als de scapiis. De, aan de zijden

scherp en hoog begrensde, snuitgroef reikt over het pro- en mesosterniim tot in het

metasternum. Oogen bij volkomen ingelegden snuit voor een deel door den voorrand

van het halsschild bedekt. De achterrand van het halsschild is tegen het kleine, ver-

zonken , liieinig in V oog vallende schildje , in eene driehoekige punt uitgetrokken.

Pygidium geheel onbedekt , zonder kantige grenslijn voor de dekschilden. Voorcoxae ver

niteenstaande. Schenen aan den buitenrand , nabij het uiteinde, met eene tandvor/nige

verhevenheid en van daar tot aan den top met eene regelmatige rij stekelborstels. Tarsen

slechts met een enkelen klauiv. Lichaam kort en breed, gczvelfd. Bij het $ de schenen

der middel- en achterpooten met eene kleine, klauwvormige eindspoor aan den binnen-

tophoek; pygidium in de lengte bultig verheven ; laatste sterniet aan i^ieerszijden in een,

eenigszi?is tandvormige lob eindigend.

De larve van M. pu tic t u m- album is door Westwood beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart; onderzijde, de zijden van liet halsschild en de pooien meer of minder dicht grauw,

geelgrauw of okergeel beschubd. Dekschilden zwart, met eene wit- of geelachtige scutellair-

vlek. Bij den vorm * saWiae Gcrm. i) zijn halsschild en deksciiilden overal dicbt met grauwe

l) M. salviae en pu ruau lU-a Ibu 11) biMiooron, volm-iis ilu /ï»i/aa.j« e. a., tut eeiu- en (Lvelftie SDurl , daar iij te laiiieii uit

dezelfde vruclileu van Iris pseudacorus ontwikkelden. Ik ving den liierbgven hesijireven uvergan^vunn niel salviae

op eene gekweekte Iris-soort in den botanistheu tuin Ie Napels.
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uf geelachtige haarseliubjes bedekt. Hij ccii overgangsvorm is het lialssciükl aan de zijden
meer uitgelireid en ook van voren dicht gratiw u( geel beschului. [.engte 45—5 mm! 0|i
Iris iisciidaconis i); de larve ontwikkelt zich in de doosvrncluen , ten koste der zaden.
In de provinciën Overijssel, Gelderland en Limbnrg, op vele plaatsen zeer gemeen. De vorm
salvhie, welke o.a. in den Elzas, ini de omstreken van Parijs en bij Frankfort a. M. voor-
komt, zou in Iklgie bij la llnlpc gevangen zijn.

Cpsendac(Jri F.) i, punctum-album llerbst.

60. Coeliodes Scliönli.

(M e g a c e t e s Tlioms.")

Sf'rictai dun; van den 1-lcdigcn funiculus , ivelkc ongeveer \\ maa! zoo lang ah
de seapHs is, de eerste /eed/es lang gestrekt , de overigen kort Snuit lang, vrij dun,
cenigszins gebogen ; met naar onderen gebogen sprietgroeven. Oogcn ovaal, in den regel
weinig gewelfd ; hij volkomen iugelegden snuit geheel of grootendeels door de zijden van
hei halsschild bedekt. HalsseJiild breeder dan lang , naar voren sterk versmald en nabij
den voorrand ingesnoerd. Schildje zeer klein, doch in den regel duidelijk zichtbaar.
Dekschildcn kort-eivormig , naar achteren iets versmald; met stomphoekige schouders,
elk aan het uiteinde afzonderlijk afgerond. Pygidium geheel onbedekt , met gebogen

,

kantige grenslijn voor de dekschilden. Voorco.vae ver uiteenstaande : daartusschen eene
diepe, scherp begrensde snuitgroef , welke, tusschen de middelco.xae door, tot aan hei
uiteinde van het diep uitgeholde metasternum reikt. Dijen niet of slechts zwak getand.
Acliterrand der achterschenen aan het uiteinde met eene zeer vlakke uitranding, welke
nagenoeg^ alleen door de rij stijve borstelharen in 't oog valt. Derde tarslid breed twec-
lobbig. Klauwen van een basaaltand voorzien. Lichaam meer of minder breed en plomp,
op de bovenzijde geheel of grootendcels roodachtig, roestkleurig, geel- of roodbruinachtig

;

meer of minder beschiibd ; gevleugeld.

De soorten leven op eiken , eene enkele op berken.
Van de T.2 Europeesclie soorten komen 5 /;/ Nederland voor.

I Halsschild aan weerszijden, in het midden, zonder bultige verhevenheid s>

Halsschild aan weerszijden met eene kleine, hnltige verhevenheid, welke, schuin van boven
bezien, duidelijk in het oog valt. Roodachtig of geelbruin. Onderzijde vrij dicht witacluig,
op de pleurac van den mesothorax veelal meer geelachtig beschubd. Dekschilden gewelfd;
niet drie duidelijke, smalle, nit witte haarschnbjes bestaande, golvende dwarsbanden ; een
scntellairvlekje eveneens wit beschubd. Halsschild veelal geelaclitig behaard. Dijen, tenminste
die der achterpooten, zwak getand. Bij het $ het 2e stcrniet met een zeer duidelijk, rond
groetje. Lengte i\ —3 mm. Overal gemeen op eikenhakhout.

(? erythroleucus Gmel. L., cinctus Rossi) 5. subrufus Herbst.

1 Dekschilden met diepe stippellijnen; de tusschenruimten gewelfd, bijna glad, hetzij met eene
enkele rij, of de afwisselenden, vooral op de aehterhelft, met 2 of 3 rijen witte scludi-
haartjes; ook een wit schubvlekje op den naad achter het schildje; bij o.tdc exemplaren zijn
deze witte schubjes en scluibhaartjes geheel of gedeeltelijk afgewreven. Zwart of donkerbruin:
pooten (met de tarsen):), de dekschilden en gewoonlijk de voorrand van het halsschild eenigszins
bloedrood, bij njinder goed uitgekleurde exemplaren licht steenrood. Halsschild en onderzijde
vrij dicht, witgrauw beschubd. Dijen ongetand. Lengte 2—2} mm. Verbreid en op vele
idaatsen niet zeldzaam op berken; Mei—Aiig. (mclanoccphalus Steph.) i. rubicuadus Herbst.

Dekschilden niet fijne stippellijnen; de tusschenruimten vlak , gechagrincerd of van vele stiiipels
voorzien, hetzij dicht of slechts in 2 uf 3 rijen met lichte schubhaartjes bezet 3

3 Tusschenruimten der dekschildcn met 2 of 3 rijen schubhaartjes bezet. Minder brcede, plompe
soorten "

Tusschenruimten der dekschildcn dicht en verward met schubhaartjes bezet. Snuit van voren
roodachtig, van achteren berookt of zwariachtig. Lichaam , evenals s ub fuscus, tamelijk
breed en plomp; zwartachiig, de dekschilden en de pooten roodachtig; veelal de geheele
bovenzijde licliter of donkerder roodachtig, onuirgekleurde exemplaren geheel geel- ufgeel-

1) En in hel buileiilaiid, iKuir liel scliijnl. uuK ü[i Iri^ ^uim j ii il ;t m lu f l iil i ssi in a.

'Jl Bij wuc gi-oote var. miinlur.iis Harliuai.N uil liei Sr li wi.rzwal.i , mul nirer loodliiiiinii Jekscliilil. n , iijii df sclieuen aan liet

uiltindt' zwarl, de larseu donker pekbruin tol z\vart
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l)ruiiKitluig cii slechts de inciatlinrnx en lie: achterlijf iets meer bniiiiaelnig. Onderzijde cii

gewoonlijk ook het hal.sschild aan de zijden dicht wit oK geelachtig-wit bcscluibd; de dek-
schilden met golvende, smalle, witachtige dwarslianden , waar ti'sschen veelal hier en daar
iets donkerder plekken. Kr komen weinig dicht en tamelijk dicht behaarde exemplaren voor,
ook zijn zij soms grootendecis afgewreven. Dijen met een klein bundeltje borstclhaartjcs in

de plaats van een tandje. Lengte ij- ;',i mm. Op lage eiken, vrij gemeen.
(Mainierheimii Gylh., nilirosiris Steph.) 2. ruber Marsh.

4 Dijen van een klein, doch dnidelijk tandje voorzien. Snuit roestklcnrig, aan het uiteinde
berookt ol" zwart. Hovenzijdc roodbruin, roestklcnrig of eenigszins geelhniinachtig; onder-
zijde grootendeels zwart, dicht wit bescluibd. Dckscbilden niet over den naad gebruind;
met 3 zeer dnidelijke, tamelijk brecde, geelwit of lichtgeel bescluibde dwarsbanden, waarvan
0. of 3 rijen schnbjes op elke tiisschenniimte ; de naad achter het schildje dicht wit beschnbd.
Ilalsschild aan de zijden dichter dan over het midden bescluibd. Bij het ^ het 2e stcrniet

met een glanzig, scherp gerand groefje. Lengte 2!—3 mm. Verbreid, in de hcidestreken op
eikenhakhout, doch iniiulcr algemeen 3. trirasciatus liach.

Dijen volkomen ongetand. Snnit geheel zwart. Naad der roodachtige of geelbruine dekschilden
over de gcheelc lengte gebrniuii of /.wartaclitig; meestal ook een donkere of zwartachtigc, soms
verder uitgebreide zoom langs de basis en drie meer of minder duidelijke, wit of witgeel-
achtig bcschulide, gegolfde dwarsbanden. Kop en halsschild hetzij zwartbruin of wel lichter

of donkerder roodbruin, het halsschild alsdan op het midden gewoonlijk donkerder. Halsschild
aan weerszijden met een, uit haarscluibjes bestaanden, langsband en gewoonlijk ook met een
dergelijken middenband. Bij het ^ het 2e sternict met een zeer upiiervlakkigen indruk. Lengte
2— 2!- mm. Verbreid en niet zeldzaam, in de hcidestreken op lage eiken.

(dryados Cmel. L.) 4. quercus 1". i)

70. Craponias Le Cnnle.

fC n e m o g o n u s Weise, nee Le C.)

D// ,!;-e>i!is onderscheidt zich van Cocliodes vooral doordat de snuit^roef slechts

tot op het 11 it,!^'cholde mesosternum doorloopt. Oogen gnvelfd. Dijen on,i;etand , met eene

ondiepe sleuf voor het aanlef^,!(en der schenen. Schenen met scherpen Imitenrand en. met
eenc tarssleuf ^ nabij de knieën eenigszins geknikt ; de achtersehenen aan het uiteinde

7'ati den achterrand met eetie , met horstelharen bezette , uitranding.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart; bovenzijde met verspreide, witte borstelhaartjes, eenige witte scliubvlekjes en ecne
duidelijke, kruisvormige vlek achter het schildje. Sprieten en incer of minder ook de tarsen

roodbruin. Halsschild aan weerszijden, iets achter het midilen, inet een bultje, de voorrand
in het midden met eenc kleine uitranding. Schildje niet zichtbaar. Dekschilden met die|ie

stippellijnen. Lengte 2I —2J mm. In vochtige bosschen, op E pi lob in in a n g u s t i foli 11 m,
Juni, Juli; Valkcvcen, Lochem, Venlo en Heerlen (Limb.). In de Rijnprov. bij Aken.

I. epilobii Payk.

71. Allodactyliis Weise.

Dit genus is naverwant aan Coeliodes en Craponius; het onderscheidt zich

van het eerstgenoemde genus doordat de snuitgroef slechts tot op het uitgeholde meso-
sternum doorloopt, van Craponius door den a/geronden buitenrand der schenen;
bovendien zijn opvallend de rijen raspachtigc verhevenheden en de zwarte borstelharen
op alle tusschenruimten der glanzig zroartc dekschilden. Halsschild kusscnvormig gewelfd,
aan weerszijden jnet een klein bultje; van voren diep ingesnoerd ; nagenoeg kaal.

Korfje der schenen opgaande en in een naar buiten gerichten tand eindigend.
Van de 4 Europeesche soorten, welke op Geranium-soorten leven, komen 2 in

Nederland voor.

Voorrand van het halsschild sterk opgericht, van voren gezien als een tamelijk brecde zoom
boven den kop. Dekschilden, van terzijde gezien , met duidelijke, lange, half opgerichte

\) Nüverwant :i:m C, qm-rcus is, (11- mi) niili.-kniiil.>, ilicis Iti'il.-l uil l'iMiikrijk, l.ij wcikr dt' siiuil, l).'li;ilvi'

uitfindo, roDdiurlilii; is; <!- ri;i:id der d.-kscliildcii al ui iiit-t aan di- basis nctiriiiiitl. Bij lii-l inaiimlj.- ti^l ^.- sli-

llaiiwi-it indruk, waaraclittT Iwr.- s, hidtvlckjes. /ij /.üu iii lif^l^ii- (Alh. liurir) aalij^i-lruiïi-ii /ijii.



670 LXXVI. CuRCULioNiDAE. — 71. Allodactylus. — 72. Stenocarus. —
73. CiDNORRHINUS.

borstelliaren; de raspacluige vcrhcvc-nhedcii op de tussclienriiimten ongelijk, van achteren
kraclniii en wijd niteenstaande. Halsscliild zeer lijn liescippeld. Schildje niet zichtbaar. Dek-
schildcn veel breeder dan het lialsschild , inct rechthoekige, nitpuilende schouders; naar het
uiteinde geleidelijk versmald. Een ex. uit St. Pieter (Maastricht) heeft grootendcels rood-
bruinachtigc pootcn. Lengte 2—3 mm. Op verschillende Gera n i tim-soorten, als: ('..molle,
pusillnni, dissectum en rotundifolium i). De larve leeft vermoedelijk aan de
basis van den wortel. Zeer zeldzaam; Zierikzee, Middelburg, Valkenberg en St. Pieter bij

Maastricht; April— Juli
'

i. exiguus Óliv.

Voorrand van het lialsschild slechts weinig opgericht, van voren gezien als eene zeer smalle
strook boven den kop. Dckschilden, vau terzijde gezien, met moeilijk zichthare, kleine,
bijna neerliggende borstelliaren; de raspachtigc verhevenheden nagenoei; gelijk, fijner en
talrijker dan bij cxiguus. Hestippeling van het lialsschild minder lijn. Overigens als exi-
gnus. Lengte 2^—3 mm. Vooral in heuvelachtige streken en op kalkbodcm, in bosschen

;

op verschillende Geranium-soorten, als: (;. Robertianum en pratcnse. Uitsluitend in

bet „Mastbosch" bij Breda, Mei, gevonden (geranii Payk.) 2. afBnis Payk.

72. Stenocarus Tlioms.

Dit genus, hetwelk hef naast verwant is aan Craponius en Allodactylus

,

onderscheidt zich vooral door de in 't oog vallende, gemeenschappelijke
,
Jluweelachtig

zwartbruine viltvlek op het eerste derde gedeelte van den naad der dekschildcn ; overigens
zijn de dekschildcn nabij het uiteinde eenigszins bultig en raspachtig gekorreld, doch
zonder raspachtigc verhevenheden op alle tusschenruimten als bij Allodactylus;
bovendien is de zijrand achter den schouder en achter het epimerum van den mesothorax
uitgerand , ten einde eene zijlob van het voorste gedeelte van het episternum van den
metathora.x , tot op de hoogte van de xoe stippellijn, op te nemen. Snuitgroeftot op het diep
uitgeholde mesosternum duidelijk, de zijden van de uitholling van het mesosternutn steil

afvallend ; metasternum tusschen de middelcoxae nagenoeg recht a/geknot.
Be larve van S. cardui joerd , met een bericht over de levensgeschiedenis , door

Riipertsberger beschreven

.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 in Nederland voor.

Koj) tusschen de oogen met een klein laiigsgroelje. lialsschild met een krachtig, scherpkantig
zijbultje, dat zich, van boven gezien, naar achteren in een rechten zijkant, naar voren in

een korten, naar binnen gebogen kant voortzet; met eene diepe, in het midden minder
diepe niiddengroef; de voorrand sterk opgericht. Dekschildcn met zeer lijne stip|)ellijnen en
sterk uitpuilende schouderbuilen; vrij dicht bruingraiiw beschubd, op den naad achter het
schildje met een klein, geelachtig vlekje, daarop eene groote nuweclachtig zwartbruine vilt-

vlek en meestal ook een tweede geelachtig-wit scluibvlekje nabij het inteinde. Pekzwart,
van boven weinig gewelfd; kop, de zijden van het lialsschild en de onderzijde dicht grauw-
wii of geelgraiiw beschubd. Dijen sterk getand. Lengte 3J—4 mm. Op mergelbodem, vooral
in mergelkuilen. Niet zeldzaam in Zuid-Limburg. Ook eenmaal bij Rys in "het Gaasterland.

Cguttula F.) 1. cardui Ilerbst.

Kop zonder groefje tusschen de oogen. Halsscliild mee een klein, van hoven gezien, geïsoleerd
staand bultje; de zijden van achteren naar voren geleidelijk afgerond. Bovenzijde bruinachtig
of eenigszins grauw beschubd, in welk laatste geval de afwisselende tusschenruimten der
dekschilden gewoonlijk iets meer bruinachtig beschubd zijn; de 11 jweelachtige zwartbruine
vlek is kleiner. Overigens op cardui gelijkend. Lengte 3—3! mm. 0|) zand- en niergel-

gronden, veelal tegen schaduwrijke muren zittend; voor- en najaar. Rupcrtshcrger vond
de larve in den wortel van Papaver somniferum. Meermalen in de duinen bij den Haag;
ook bij Leiden, Vianen en in de omstreken van Maastricht. Een onuitgekleurd exemplaar
beeft gele pooten.

(pruni Bohcm., nnibrinus Gylh., canaliculatus Gylh.) 2. Tuliginosus Marsh.

73. CidiioiTliiiius Thoms.

Dit genus onderscheidt zich vooral door de diepe, eenigszins hoekige uitranding
tusschen de middelcoxae. Overigens het naast verwatit aan Stenocarus, doch zonder
de fuweelachtig , zwartbruine viltvlek op het voorste gedeelte van den naad.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

1) (leraniuiii rutu u tii Tu li 11 in I-. komt in Nfili^ilatid alleen lnj Miiasniehl
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75. Ckutiiorrhynchidius.

Zwart of zwnrtbriiin , (iiuiitgcklciirde cxüiii|)lnr(;n rooilbriiiii; iin ilc oiulcrzijilc vrij cliclit-, op

de liovcnzijcic wcinii; lmi vk'UUig-, soms iets dichter witgraiiw Ijcstluilui. Dolcscliililcii ;;cwoonlijli

met eenc, uil kleinere vlekjes samengestelde, witte schiibvlek ongeveer in liet midden van

den zijrand; liovendien een wit seluibvlekje op den naad aclitcr het schildje en een dergelijk

nabij het niteinde; zoo ook het niteinde van elk der dekschilden ccnigszins wit bcschiibd;

bij vele exemplaren is de naad tnsschen de beide witte vlekjes dicht bruin bescluibd ; veelal

zijn dergelijke brnine scluibjcs op de gehccle oppervlakte tnsschen de witte ingemengd, of

wel vormen zij langsstrcpen; exemplaren (ab.c. imniuciilatus Gylh.) bij welke alle witte

vlekjes ontbreken zijn zeldzaam. Schenen en tarsen roestrood, bij onnitgeklenrde exemplaren

de pooten geheel geelrood. Halsschild met eenc zwakke, van voren en van achteren iets

meer verdiepte middengroel'; aan weerszijden met een duidelijk bultje. Dijen sierk geiand.

I.cngte 2— 2!^ mm. Zeer gemeen o|) brandnetels, de larve leeft in de stengels en wortels.

IJe ontwikkelingsgescliiedenis is door Giiurean beschreven; volgens Cli. BrisMtt zon deze

soort, onder omstandigheden, iets kunnen opspringen.

(nrticae Scop,, didynius K.) i. quadrimaculatus I..

7'(. Coeliastes VVeise.

Dit .i^cmis is navcrwanf aan Coelio des , doch ^gemakkelijk te onderscheiden door

den (i-ledigen funiculus. Snuitgroef van voren diep , naar achteren lot op het diep iiitxr-

holde mcsosternum reikend. Zijrand der dekschilden achter den schouder en achter

het epimerum van den mesolhorax uitgerand , ten einde eene zijlob van het voorste

gedeelte van het episterniun van den metathorax op te nemen, welke tot aan de lot-

stippellijn doordringt. Pygidiiim geheel onbedekt. Dijen duidelijk getand. Klanwen met

een tandvormig aanhangsel.

De eenige Europcesche soort komt ook in Nederland voor.

Deze soort herinnert in kleur en tcekening iets aan C i d n o r r h i n u s q u a d r i m a c u 1 a t n s , doch

zij is kleiner en smaller. Zwart; sprietwortel en tarsen, zelden ook de schenen roodachtig-

geelbrnin; onuitgeklem-de exemplaren zijn roestrood, niet geelachtige pooten. Onderzijde

dicht witgranw bcschnbd. Ilalsscliildje aan weerszijden met een duidelijk bultje, met ccnigszins

opgerichten voorrand en eene meer of minder duidelijke middeiigrocf; over het midden en

vooral aan de zijden witgranw bescluibd. Dekschilden met diepe stippellijnen; eene langwerpige

iiaadvlek achter bet schildje, liet uiteinde, een onduidelijke dwarsband achter het midden

en eenc duidelijke vlek aan de zijden, iets vóór het midden, wit beschubd. Lengte i.l— 2 mm.
Op La m i u m-soorten ;

verbreid en niet zeldzaam.
(punctuluiii Herbst, mendosus Ciylh.) i. lainii f'. 1)

75. Ceiithorrliyiicliidius Jacq. Duval.

fC a 1 o s i r u s Tlioms.)

Dit genus onderscheidt zich van Cc 11 1 ho r r hy n c hns door het aantal leedjes van

den funiculus der sprieten , dat slechts 6 bedraagt , daar het 8e sprietlid deel uitmaakt

van de knots. Mesosternum vlak. Basis van het pygidium met of zonder (hor ridus,
troglodytes en rufulus) gebogen, kantige lijn, welke dat gedeelte vafi het oppervlak

begrenst, dat door de dekschilden, in teruggetrokken toestand, kan bedekt -worden.

Overigens is het voorkomen en de levensjvijze der soorten als bij Ceut hor r hync hus.

De larve, pop en levensïaijze van C. troglodytes zijn door Buddeberg ; de ont-

wikkelingsgeschiedenis en levens'wijze van floralis, alsook de metamorphose van

pyr r hor hync hus zijn door Heeger beschreven ; Goureau geeft een bericht over de

larve van melanarius.
Van de 26 Europeesche soorten komen 1 1 in Nederland en 2 in het aangrenzend

gebied voor.

I Tarsklauwen aan de basis getand of van binnen van een tandvormig aanhangsel voorzien . . 2

Tarsklauwen gewoon 6

1) Volgens /.. (''*« Hct/ttrtt zuii dft door Fi'irxtrr iiiL Akcu lieschr«'V('i) Cocliodcs coiijtciioi' iiaii C la mi
zijn. M. i. ijasl do ln'sclii'ijving zeer goed oji oniiitgekleurde (roeslroodL-) exeni[>laren van deze soorl.
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2 Alle uisscliciiriiiimcii ilcr dckschijdcn met ccnc enkele rij opgerichte, stijve borstel- of scluib-

liarcn. Acluerdijen chiidelijk getniui. bovenzijde en puoten gelieel ol' grootendeels roodbniin-
aclitig, roestkleurig of geelbruin. Bij liec J is het pygidinm bijna geheel door de deksehilden
bedekt 3

Alle tnssclicnriiinucn niet t\vec of drie rijen liggende haren. Lichnani met de pooten zwart . 5

3 Ilalsschild met dikke, opgerichte scluüiharen bezet; ongeveer in liet midden der zijden met cenc,
gewoonlijk weinig dnidelijke, eenigennate lioor opgehoopte schubharen gevornide bnltige ver-

hevenheid. Derde lid van den funiciiliis der sprieten bijna zoo lang als het ie. Dekschilden
zonder met bultjes bezette dwarsverhevenheid nabij het uiteinde; met zwak bestippelde langs-

strepen; de tusscheiiruinuen verheven, met lange, zwarte en witte, opgerichte, stekelige

borstel- en scluibharen. Pckbriiin of pckzwart; de dekschilden, s]irieten en pooten, of de gelieele

bovenzijde roodbruin. Lengte 3J—4 mm. Op droge, onbebouwde terreinen; op distels

(O n o po nl c)n, Cardiius, Cirsium enz.); Aiig., Sept. Niet inlandscli. In VVestfalen.

(spinosus Goeze) (horridns Panz.) i)

Halsschild inet fijne, hall' opgerichte of bijna neerliggende borstelharen bezet; aan weerszijden
zonder aanduiding van eenige bultige verhevenheid; de voorrand eenigszins opgericht,
waardoor, van voren gezien, een vertikale zoom boven den kop zichtbaar is. Dekscliildcn
nabij bet uiteinde niet eene met bultjes of stekeltjes bezette dwarsverhevenheid. Derde lid

van den funiculns veel korter dan het ie. Snnit in den regel zwart 4

4 Kop zonder witte schubvlek tiisschen de oogen. Sprieten roestkleurig. Lichter of donkerder
roodbruin, bij zeer licht gekleurde exemplaren de dekschilden en pooten geelbruin. Onder-
zijde witgraiiw beschubd. Halsschild met drie wit bescluibde langsstrepen. Dekschilden ge-

woonlijk met zwartachtigen naad; op de tiissclienruimten met eene rij witaclitige borstel-

haartjes. Vcrsche exemplaren vertoonen soms op de dekschilden eenige, meer of minder
duidelijke, samenliangende, witte scluibbanden i). Lengte 2—25 mm. Overal gemeen op
Plantago lanceolata, Mei—Ang. . . . (spiniger Herbst, pnsio Panz.) i. troglodytes I'.

Kop met eene witte schubvlek tussclien de oogen. Sprieten bruin. Overigens komt deze soort

iin kleur met troglodytes overeen, men vindt eveneens lichtere en donkerder exem-
plaren. Bij donkere exemplaren is veelal de aanduiding van een schuine, wit beschubde
dwarsband iets véiór het midden der dekschilden zichtbaar. Snuit veelal roodbruinachtig.
Lengte ij i| mm. Eveneens op Plantago lanceolata, doch zeldzaam; Zierikzee,
Vlissingen, Middelburg, Dussen, Valkenberg, Meerssen en Bunde hij Maastricht; April—Aug.
In België bij Brussel en Otrange (frontalis Cli. Bris.) 2. rufulus Dufour. 3)

5 Halsschild ongeveer in het midden der zijden met eene zwakke, bnltige verhevenheid; met
opgericluen voorrand en met eene korte, van achteren aangeduide niiddengrocf. Lichaam,
met de pooten, zwart, dof; op de onderzijde dicht grauw-, eene langwerpige scutellair-vlek

dicht krijtwit beschubd; de bovenzijde overigens dicht bruinaclitig beschubd, vooral op de
dekschilden met kleine, witgrauwe, hier en daar tot vlekjes vereeiiigde, schubjes ingestrooid.

Lengte i|— 2 mm. Tusschen gras, wellicht op lage eiken. Zeldzaam; den Haag en Noordwijk.
In België bij Otrange; in de Rijnprov. bij Aken, Crefeld en Elberlcld.

(nniguttatus Marsh,, vcrsicolor Ch. Bris., lineola-alba Cat. Gemm. & Har., nee Herbst,
? grypus Herbst) 3. quercicola Payk.

Halsschild nagenoeg zonder bnltige verhevenheid aan de zijden. Dekschilden zonder scutellair-

vlek, doch alleen op de tnsschenruimten in eene dubbelrij duidelijk witgrauw behaard. Zwart,
zoo ook de sjirieten en jiooten; de sjirictwortel iets roodbruinachtig. Onderzijde, vooral de
plenrae van het stcrnum, vrij dicht beschubd. Lengte i3—2 mm. Tusschen gras. Niet inlandscli.

In Noord-Frankrijk bij Rijssel, ook in Engeland (itiixtus Mnls. et Rey)

6 Dekschilden met duidelijke stippellijnen, welke smaller zijn dan de tusschenruimten .... 7

Dekschilden met duidelijke, breede stipjielrijen, welke even breed zijn als de tusschenruimten.

Lichaam kort-eirond, pekbruin; op de bovenzijde spaarzaam, op de onderzijde dichter

witaclitig behaard; snuit rood; de pooten, de voorrand van bet halsschild (soms het geheele
halsschild) en de dekschilden roodacbtig-gcelbruin of roodbruin; zeldzamer (ab. c.^oj/AKWK.f
Germ.) is het geheele lichaam pekbrnin of zwartachtig en zijn alleen de pooten, behalve

IJ De in (lp rerste lijst der Nederl. Suliildvl. Insecleii (
184S) duur SrH'lleit vuii Vulli'ithi'vrn opgegeven (1. Iiurridus (•;uiz.

was unjllisl gedeleniiiiieerd en Ideek mij C t r o j; 1 (i d y I es T. te 7ijn.

-} Verseli pevaiifieii exeiiiphueii van (J. t r u j; I u d y t e s en ruliihis /,ijn f:ewui)nli|k duur een j^eelaeliliir evsudaat als 'I ware

hepuederd.

*.1) NnverwanI aan C, rnliiliis l^ C llawsuiiii Cli t'.ris, van de kiislcn van lïretafi n \\'i[;lil, u|i 1'
I a n l a {i u inaritiina-

Hij deie is dl' vuuiTaiid van hel lialsseliild ne-l u|,i;en.l.l, duel. uiee den k.ip i yednikl Simil niudarl.liK- Hel laiidj.' der

aeliterdijen valt weinii; in 'l uu^. I.eniile 11— 1.1. mm.
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ile Ml 't miililcii of nn^ciiDCg gcliccl gcbniimtc dijen rocstklciiiig. Ualssciiilil lÜLiit licstippcUI,

met stcrU opgericlueii "voorraiui en een omluiitclijk Iniltjc mn ilc zijden. Lengte i— ij mm.

Op dorre, zandigc plaatsen, op Tccsdalia n ii d ie a n 1 i s; de larve leeft in de hanwtjes.

Verbreid en op .sommige plaaiscn vrij gemeen. De ali. c. postliiimiis zeldzamer.

((^aspcndus Holicm., 1'owcri Rye) 11. pumilio C.ylli.

7 Ilalsseliild met fijne, zee^ dielite bestippeling, welke gewoonlijk door het baarkleed bijna

bedekt is
°

Ilalsseliild vrii grof besti|)peld. Dekscbilden rocsirood, of zwart met roodacluig uiteinde; eeiic

duidelijke sciitellairvlek wit besebiibd i-

8 Acbterraiid van bet balsscbild nagenoeg recht. Ilalsseliild aan weerszijden met ccr.e duidelijke,

bultige verhevenheid; de voorrand vrij sterk opgericht. Zwart; matig dicht met grauwe ol

eenig'szins geclacbtiir-granwc liaarscluibjcs bekleed; op de tiisschcnraimtcn met eeiiigszins in

rijeiringestrooidc, witgranwe sdiiibjes; de sehubjes achter bet sebildjc tot eene, weinig in 't

oog vallende, sciitellairvlek opgehoopt. Onderzijde vrij dicht bcschubd. Lengte 15—2 mm.

Op Thlaspi perfoliatnni i) en Sis y 111 b r i 11 m Alliaria. Uitsluitend bij Valkcnberg

en Kcrkrade (l.iiiibur';). Mei— Juli, aangctrollen. lu België bij Maricmont, in de Rijniirov.

bij Aken . ... ^..• • (^i<:\iTii^^\co\\\'!. Gylli.) 4. nigrinus Marsh.

Achterrand van het halsschild aan weerszijden uitgebogen, daanloor het middengedeelte tegen

het schildje cenigszins driehoekig uitgezakt 9

o Dekscbilden met ceiie rij, neerliggende, witgranwe haarscluibjcs in de stippellijnen; overigens

met een witgranw se-hubklced , hetwelk naar den naad en naar de zijden dichter is; geene

sciitellairvlek. Halsschild nagenoeg zonder bultige verhevenheid aan de zijden, de voorrand

bijna niet opgericht, zonder iniddcngroef; aan de zijden dichter beschubd. Onderzijde ilicbt

w'itgranw beschubd. Grondkleur en pooten zwart. Lengte iJ —2 ram. Verbreid en op sommige

plaatsen niet zeldzaam op Nasttirtium oflicinale; de larve ontwikkelt zich 111 de

luunvtjes, ten koste der zaden; Mei-Jnli; verbreid en op sommige iilaatsen niet zeldzaam.

(conve\icollis Gylh., glaucus Bohem., camelinae Bobem.) 5. melanarius Stepb.

Dekscbilden zonder cenig spoor van witte haartjes in de sti|)pellijnen 10

10 Halsschild met eene duidelijke, scherphoekige, bultige verhevenheid nabij bet midden der zijden;

met eene zwakke, van voren en van achteren iets diepere, middengrocf; van voren sterk

ingesnoerd, met iets opgericbtcn voorrand. Snuit en pooten, evenals het overige lichaam,

zu^art; de bovenzijde dicht grauw of witgranw bebaard, de onderzijde en meestal ook de

naad (soms alleen' aan de basis) dichter witgranw bcscbubd. Lengte iJ— i|iniTi. Gemeen

op allerlei Cruciferen, vooral op Capsella, Dra ba, E rysimum enz De larven

ontwikkelen zich in de baiiwtjcs ^- "oralis Payk.

Halsschild aan de zijden afgerond-gewelfd, hoogstens met den schijn van eeii klein dwarsbiiltje 2). 11

11 Voorrand van het balsscbild, de snuit en de schenen roodachtig; de dijen meestal grootendeels

donker. Lichaam langwerpig-ovaal, zwartachtig of zwartbrnin; bij lichte exemplaren, met

geelachtig roestkleurige dekscbilden, veelal niet lichter gekleurd achterlijf en geheel of

grootendecls roestkleurige pooten. Halsschild iJ maal zoo breed als lang, gewoonlijk met

den schijn van een klein dwarsbiiltje aan de zijden en met eene Hauwc middelliju. Boven-

zijde vrij dicht of tamelijk spaarzaam met haarschubjes, de onderzijde dichter met sehubjes

bedekt; de naad iets dichter, soms meer witachtig beschubd. Bij bet ^ ''ct laatste sterniet

met een dw^arsiudrnk insschen twee scherpe langsbnltjes. Lengte i|— 2 mm. lu grasvelden,

verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(erythrorhynchns Gylb., achilleae Gylh.) 7. pyrrhorhynchus Marsh.

Voorrand van het halsschild, de snuit en grooteudeels de schenen zwart. Lichaam brced-ovaal,

zwart; de bovenzijde meer of minder dicht met breedere, aan den top afgeknoite, neer-

liggende haarschubjes bedekt; de onderzijde dichter beschubd. Halsschild ongeveer tweemaal

zoo breed als lang; aan de zijden afgerond-gewelfd, doch gewoonlijk met den schijn van

1) Thhispi perfulialum I. koinl in NHd.Tlitna all.oii in /.iiid-I.iiiilnirjr voor.

2) Hier «..u nOR biJKevoeRd moElen wonlen de mij onlipknidc C. r 1. f ii a n ii s Scliultte. welke suurl a:in kl.-iiir rs..m|.l:u™

vaii Oulhórvhvuehiis syriles Oerra. lierii.i.eil, doel. deor dei. li-lediRon lunieulus en de niel ras|,t,.; ,!,« nekoirelde

lus^ehenniimlen ua'l.ij l.el ,iilei.ide der dekseliilden ie onderscheiden is. HalsseliilJ n.el vlakke . doeli dmdel.jke. van voren

en van aelileren meer verdiepte n.iddellijni de zijden flauw alRerond . leRen den iels opgeboReii voorrand weiniR ingesnoenl

;

rin weersriiden evenals bij C e n l li o r r b y n c I. n s a s s i ni i 1 i s Payk-. „,el .vn lijn dwarslijslje en ovral niel liaarvoriniRe,

vooral op de onderzijde, d.eble. (;lan<iRe sebubjes bedekl. Hij bel door Sthnlt:.- besebreven even,pl,ar nU de l.ljnprov., de

.leksebilden korl-ovaal, luel lijne
,
onb.'baarde lanRsslrepen, waarin di.bl op „taande slippels. Op <le onevene uissebenruinilen

no-l eene reRebnaliBe dnbbeiri , op de evenen niel drie, niet volk,o„en reR.dn.ahRe, op de ,,.er breed,. Xe losseb,.nrn,,..le n,e

n.eerdere „nregelnlaliRe rij... v^-ilRrauwe, Rianzige sebubjes; dit ken.nerk zon individueel ol vvelliel, plaatse ll|k zijn
,

d... r

andere e.enudaren, uil Transsylvanië , zulks niel verloonen. Meso- en inelalborax duin niet wille
,
e|:,nz,Re.sebnbjes bedekl;

aeblerhjl .spaarzamer besububd. Dijen onReland. Lengte -2i niin. In de Itijnprov. bij Lobleiu.

43
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76. Ceuthorrhynchus.

een klein dwarsbiiltjc en met eenc Oniiwe niidtlellijn. DeUscliilden nauwelijks langer dan te zamen
breed. Het uiteinde der schenen zeer scluiin afgesneden, daardoor het korfje in 't oog vallend
meer opgaande dan bij p y rrli o rh yn clius; ook is het 4e tarslid duidciijk langer dan bij

deze soort, ongeveer zoo lang als liet 2e en 3e lid te zamen. Overigens herinnert zij het
meest aan Mo ra lis. Lengte ij—2 mm. Vooral in de dninstreek, op C i rs i 11 ni-Kourten,
niet zeldzaam; ook bij Tiel . .' 8. pulvinatus Gylh.

12 liovenzijde zonder duidelijke beharing, nagenoeg kaal; slechts met eenige wit- of geelgrauwe
schubjes, welke een meer of minder duidelijke middelband vormen; bovendien niet eene
breede, cvenzoo bescluibde scutellairvlek. Halsschild met een klein bultje aan de zijden.
Zwart; de toprand der dckschilden meer of minder nitgcbreid, alsook de schenen en tarscn
roodachtig, de schenen veelal vofir een deel gebruind, ook de voorraiui van het halsschild

gewoonlijk iets of wat roodachtig; bij onnitgekleurdc cxenipbren is de bovenzijde kastanjebruin.
Onderzijde meer of minder dicht, witgrauw bcschubd. Lengte i^ — 2i mm. Vrij gemeen langs
boschrandcn, in vochtige weilanden enz.; April

—

juli 1).

(Walionii Bolieni.; apicalis Redt., nee Gylh.) y. terininatus Herbst.

liovenzijde, behalve de witachtig bescluibde scutellairvlek en de meer of minder bcschubde
middcllijn van het halsschild, duidelijk grijs behaard. Bij het ^ het pygidium aan den achter-
rand dicht grauw bewimperd. Overigens komt deze soort met terminatus overeen, doch
is dooigaans kleiner en iets korter en plomper. Lengte i^-i* mm. Tiisschen gras.

Zeer zeldzaam; uitsluitend bij Maastricht en Valkenberg gevangen; Jinii, Juli. lu België
bij Kinkempois, in de Rijnprov. bij Aken '.

. 10. apicalis Gylh.

76. Ceuthorrlij'iicliiis Germar.

Spnefi'ii dun; iini ']-k(iixcn fiiniiulus , -welks eerste leedjcs lang-gestrekt zijn.

Snuit lang en dn 11, eyZinder- of dreiadivrniig , minstens zoo lang a/s het halsschild;
de sprictgroeven aan de zijden naar onderen gericht. Oogen tamelijk vlak of slechts
weinig gewelfd , hij het Sub-gen. Mie re lus Thoms.cenigszins uitpuilend. Halsschild kort,
aan de zijden afgcrond-verbreed , van voren meer of minder versmald en ingesnoerd

;

de voorrand aan weerszijden tegen de oogen,bijna altijd [riiei bij het Suh-gen. M ie r elus
Thoms) meer of minder lobvormig-vcrbreed , ïcaardoor , bij tegen het prosternum
aangclegden snuit, de oogen geheel of grootendeels bedekt zijn. Schildje ternamvernood
zichtbaar. Dckschilden kort , slechts weinig langer dan te zamen breed, aan de basis
opvallend brecdcr dan het halsschild , naar het uiteinde versmald ; met stomphoekige
schouders, elk afzonderlijk aan den top afgerond, het pygidium onbedekt latend; de
zijrand achter den schouder uitgerand , om eene, naar buiten gerichte, sijlob vóór aan
het epistcrnum van den metathora.x op te nemen ; deze zijlob reikt tot aan de \oc stippellijn.

Basis van het pygidium meestal met eene gebogen , kantige lijn , welke jiauwkeurig dat
gedeelte van het oppervlak begrenst, dat door de dekschilden, hij teruggetrokken stand, kan
bedekt worden; om dit duidelijk te zien, moeten de dckschilden opgelicht of het pygidium
nedergebogen -worden. Prosternum met diep uitgesneden voorrand en met eenc, meer of
minder diepe, snuitgroef; mcsosternum vlak, zeldzamer flauw uitgehold. Achterdijen
nabij of achter het midden verdikt. Berde tarslid sterk tiveelobbig. Klauwen meestal
aan de basis getand of aan de binnenzijde van een tandvormig aanhangsel voorzien,
veel minder gezcoon en tamelijk slank. Schenen bij het J aan den binnen-tophoek onbe-
wapend; bij het i 2) }net eene kleine, haakvormige eindspoor aan den binnen-tophoek
der middel- of achterschenen {meestal aan beiden tegelijk), zeldzamer ook der voorschenen.
Bovendien bevindt zich bij het i een meer of minder duidelijke indruk nabij de basis
van het achterlijf en veelal een grocfjc , haarbosje of andere eigenaardigheid op het ze
of 5t' sternict 3). Soms is de snuit hij het 2 langer dan bij het $. Lichaam kort en
gedrongen , zeldzamer meer gestrekt.

De meeste soorten van dit genus leven op Crue ifer en, sommixen op Urtica,
Papaver, Reseda, Erica enz. Enkele soorten zijn schadelijk aan moesplantcn

,

1) Volf-ens Xnmhni laa in /.iiH|.rr;Milri|k (!, I:itvi> M-liaiifliik zijn aan 1' i' 1 r ci s .• I i n il in s a l i v ii m . lij Iwl'l licJVi'il in den
Wllllll.

-1 ƒ.. Rnltoihinli'-r tini'il (li> liiir a.iii^i<-;:(\. n K.iiiiuTkr>n van hel mannetje, aan de schenen onUeeiid, ten onreelile vuur liel wijtje

.1) Vulyens Iliuli /.ijii lul Niel de iiiaiiiii-iies . maar de wijljes die veelal een gruelje op hel laatste slerriiet vertoonen.
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vooral koolsoorten. De larven ontwikkelen sich hetzij in sten,s^els , of in de bloemen of

vrnchtjes ; enkelen vormen j^'allen. Om te verpoppen kruipen de meesten in den ,i;rond.

bc larve, pop en ont'wikkeling van C. maeiila-alba zijn door KUngelhoeJjer

;

de larve en pop van assimilis door Curtis en Taschenberg , de larve is nog door

Focillon , de levens- en ontwikkelin;;sgeschiedenis zijn door Kirliy, Laboulbène en Gourean ;

de larve en pop van symphyti (raphani) zijn door Cussac ; de ontv.nkkelin;^van tr i-

maeulatns is door v. Frauenfeld ; de levensgeschiedenis van ge ogr a

p

hicus door

Buddeberg; de larve en pop van qiiadridens zijn door Bargagli , de larve is nog door

Goureau; de levensgeschiedenis van pleur os tigtna door Curtis ; de larve
.,

pop en

levensgeschiedenis van Robertii zijn door Rupcrtsberger ; de larve van marginatus is

door Kaïvall; de larve van nanus door IVeise; de larve vannapidoor Taschenberg

;

de levensgeschiedenis van hirtulus door Laboulbène; de larve en pop van contractus

zijn door Laboulbène, de larve is nog door v. Frauenfeld en de levensgeschiedenis door Kirby

;

de larve en de levensgeschiedenis van ery simi zijn door Brischke ; de larvevan cyani-

pennis is door v. Haimhoffer, de levenswijze en ontwikkeling zijn door Guérin en Kessler

beschm'cn ; Goureau bericht iets over de levcnsjcijze van nasturtii.

Van de 170 Europeesche soorten komen 45 in Nederland en 21 in. het aangrenzend

gebied voor.

1 Taisklaiiwcn met ccn l)asn;ilc;iiu1, of met ten laiulvdr.uig n:ir,lKiiii;scl a:iii de binnenzijde . . 1

Tiirskl:iiiwen gewoon, vrij slank 53

2 Snuit zwart. Voorrand va;i het lialsseliild, aan weerszijden tegen de oogcn, meer of minder

lobvormig verbreed (Siib-gcn. Nedyus Stepli.) 3

Snuit, evenals de sprieten en (looten , rood. Voorrand van bet lialsseliild niet tegen de, eenigszins

uitpuilende, oogen lobvormig verbreed fSub-gen. Micrelus Tlioins.)- Dekseliilden kort en

breed, met krachtige sti[ipellijnen ; op de korrelige tiisselienruiiiuen met eeiie enkele rij

opnerielue, witte borstelbaartjes; de naad aan de basis diclit-, over de rest der lengte al oKniet,

minder dicht wit bcscbubd. lialsseliild van voren niet ingcsnoerd, de voorrand in liet midden

weinig of" niet opgebogeii en aldaar iets iiitgcrand; met duidelijke, spitse zijbnltjes. Tweede

lid van den funiculus langer dan het .-;e. Lichaam zwart; onderzijde meer ot' minder dicht,

grot', witacluig bescluibd; versclie exemplaren door een exsndaat als 't ware geel bepoederd.

ünuitgeUleurdc exemplaren zijn roodbruin; de sprieten, pooteii en dekseliilden licht steen-

rood i). Bij liec $ liet laatste (5e) sterniet met 2 scherpe bultjes. Lengte 1.^—2 mm. Gemeen

op Calluna vulgaris en Erica tctralix, de larve Icelt iii de bloemen.

(albosetosns Gylli.) 35. ericae Gylli.

3 DeUschilden Oji de tnsscheuruimtcii , van terzijde gezien, met eene enkele, duidelijke rij opge-

richte borstcllnartjes; zonder neerliggende beharing of schubkleed 4

Dekseliilden met scluibjes ot" neerliggende haren bekleed; of liec zijn opgerichte haartjes, welkt;

minstens in twee rijen op elke tussclienrnimtc staan; bij uitzondering (Scli ö n li e rri i

Cli. liris.) met eene "enkele rij liaanjes in de tiissclienruimten. Bij enkele soorten is het schub-

of baarkleed der dekschildeii zoo lijn, dat deze laatsten, op het eerste gezicht, zonder sterke

vergrooting, kaal toeschijnen 9

4 Ikliaring der tnsschenruimten op de dckschilden donker 5

Beharing der, iets gewelfde, tnsschenruimten op de dekseliilden wit. Zwart, eenigszins lak-

glanzig; onderzijde dicht witgraiiw bescluibd. lialsseliild dicht en tamelijk grof besti|)pcld; aan

weersziiden met een zeer stomp, weinig duidelijk bultje; van voren breed en diep ingcsnoerd;

meer of minder witacluig-, 0|i de middellijn en aan de zijden gewoonlijk dichter behaard.

Dekseliilden met vrij diepe stippellijnen. Het $ met een dwarsgroefjc op het laatste sterniet.

Lengte iJ— tg mm. Op zonnige, zandige plaatsen ; vermoedelijk op Tecsdalia nudicaulis.

Niet algemeen'; den Haag, Rotterdam, Noordwijk, Breda, Bergen-op-Zoom, Arnhe.n, Stads-

kanaal, Oud-Vroenhoven, Kerkrade en Houthcm (Limb.); April— Aiig.

(setosus Bolicm.) 5. atomus Bohem.

1) DcriiflijVe ruuile expm|iljien wndcn imTrm^ili'ii verkeerdelijk als C. I e r r ii f a l ii s 1'erriN necletenniiieinl. Hete suurl, wilki-

in de I.and. 'S en no;: nuoidelijker in l-raiikrijk (l'unlainehlean) en, VülReiis \;n\d, nabij dc> llelniselie preiis /.on voorkonien

,

is claniii; roudbrnin, iels vlakker en meer ceslrekl. Halsseliild met dnidelijke. nauwelijks onderlüuken nmidellijn en bier,

alsouk aan de (ijden (daarbij uuk bei voorste «edeelle der klaebÜKe bulljes) dii lil .nel ronde, wille selj.ibjes b.'dekl. Dek-

seliilden luel lijnere sli|ii.ellijnen en minder kurrelige tns-ebenrnimlen ; bebalv.' .ie van v..i.'n di. Iic wil bi'S.bnbde naa.l,

mei een llanwen, wil beseliubilen dwarsliand van al' liel sculelluin lol a.l.l.r de sebonil.rliuil. Oiid.r/.ijde «eer dielil mei

rondaelilijje'. wille stbubjes bedekt.
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5 Scapiis der sprieten ann liet uiteiiiJe, tegen liet ic lid van den fiiniciiliis, vrij plotseling tot

ecnc knots verdikt rt

Scapus der sprieten van af de basis tut aan het niteinde geleidelijk verdikt. Snuit tot aan de

inplanting der sprieten hcstippeld. Dekscliilden staalblauw; stippellijnen tamelijk smal; de

tnssclienriiinuen fijn dvvarsrimpclig, met cenc duidelijke, regelmatige sri|)pclrij. Zwart, onderzijde

niet dicht witgraiiw beschubd. Halsschild grof bcstippeld, van vuren sterk ingcsnoerd, niet

opgcrichten voorrand; met eene brccde, vrij diepe niiddengrocf eii aan weerszijden een klein

bultje. Bij het kleinere $ met een breeden, vlakken indruk aan de basis van het acincriijr

en een langsgroefje tussL'hen de twee kleine, bultige verhevenheden op bet laatste stemlet;

de binnen-tnphoek der middel- en achtcrschenen met eene haakvorraige eindspoor. Lengte
2!;

—

1\ mm. Vooral langs bosehranden, op verschillende Crucifercn, als: Sisymbrium
A II ia r ia en Sopbia, Capsella, Erysimum enz. Verbreid en op sommige plaatsen niet

zeldzaam, soins tegen muren zittend (cyaneipcunis Gcrm.) i. sulcicollis Payk.

6 Voordijen met een zeer klein, doch duidelijk tandje. Ovaal, sterk gewell'd. Zwart, op de

bovenzijde weinig glanzig; dekschilden donkerblauw- of groenachtig. Snuit tot aan het

midden lijn bestippeld, liet overige gedeelte glad, glanzig. Kop met naar achteren gerichte,

bijna neerliggende haartjes. Halsschild niet veel smaller dan de dekschilden, van voren
minder ingesnoerd en opgericht dan bij chalybaeus; dicht en grof bestippeld, vooral

nabij en achter bet zijbultje, waar de stippels dwarsrimpelig ineenvloeicn ; van terzijde gezien

met half opwaarts en naar voren gerichte haartjes; de middellijn ontbreekt of is slechts

weinig aangeduid. Dekschilden met grove, diepe stippellijnen en, vooral naar den zijrand,

gewelfde tusschenruimten , waarop eene rij half opgerichte, bruinachtige haartjes. Onderzijde
gelijkmatig, spaarzaam, witgrauw beschubd. Dijen dun, ternauwernood naar het uiteinde

verdikt; die der achterpooten in beide seksen gewoonlijk niet een klein spits tandje. Rij het

(J op de onderzijde met een langwerpigen , vlakken indruk, welke van de achtercoxae tot

het midden van bet 2e sterniet spits uitloopt; bovendien een vlak groetje op het anaal-sterniet.

Lengte 2! — 2^ mm., volgens Sduiltzc i^

—

1\ mm. Deze soort, welke door Schultze in

groot aantal bij Maiiiz op Cruciferen, vooral op Diplotaxis tenuifolia, gevangen
werd, is meer verwant aan chalybaeus dan aan R u ebsaa menii. Bij Baani en Gilze-

Rijcn ; Mei, Juli. Ik bezit bovendien een exemplaar uit Boitsfort (België) en een uit Rijsscl

(Noord-Frankrijk); ook ontving ik van Rcitter een exemplaar uit den Cancasus.

1. moguntiacus Schultze. i)

Voordijeii volkomen ongetand 7

7 Sclinbkleed der onderzijde overal even dicht, niet opvallend dichter op de plenrae van mcso-
en metathorax; hoogstens hopen de schubjes zich een weinig op aan het uiteinde van de

epimeren en langs den buitenrand van den nietatborax 8

Meso- en metathorax zoozeer met baar- of lancetvormige , witte of geelwitte schubjes, vooral

aan de randen, dicht bezet, dat deze deelen scherp tegen den prothorax en het achterlijf,

welke slechts spaarzaam grauw beschubd zijn, afsteken; het witte niteinde der epimeren
valt, van boven gezien, duidelijk in 't oog. Kop en halsschild neerliggend, fijn behaard.

Zwart; halsschild grof, doch niet zeer dicht bestippeld; glanzig, met zeer geringen nietal-

lischen weerschijn. Dekschilden helderblauw, zelden meer groenachtig-blauw; met diep

liestippelde, gegroefde langsstrepen ; de tusschenruimten niet brccder dan de sti|ipellijneii ,

duidelijk verheven en met grovere sculptuur, liet $ op het laatste sterniet met een ondiep,

doch duidelijk omgrensd groefje, welks bodem (bij verscbe exeni|ilareii) dicht, wit beschubd
is; voorschenen aan den binnen-tophoek met een scherpen, driehoekigcn tand. Deze soort

herinnert overigens aan er y si mi en is gemiddeld even groot. Lengte 2

—

1\ mm. Op ver-

schillende Crucifercn; zij ontwikkelt zich o.a. uit stengelgallen van Thiaspi arvense.
Zeldzaam; eenmaal bij den Haag, Juli; eenige exemplaren uit aanspoelsel van de Mark bij

Breda, Dec. In België bij Ridderborn, in Noord-Frankrijk bij Rijssel; in de Rijnprov. bij

Aken; ook op Borkum (pectoralis VVeise) 4. chalybaeus Genn. 2)

I) L'it df hesi-lirijving door .1. Sdmlttc neppvieii, lilijkl duidelijk d:U epii ln-laiigrijk kciiiiirrli dezer soort is liel voorlianden zijn

van een klein landje aan de voordijeii. Op dien ;>rond zou, volgens genoemden auleur, de hesclirijving van C. e li a I y li a e u s

tierui. door [Ifilt'l in zijne uKaune des ColeuiiU'i'es du Bassin de la Seine» pe^eveu , eerder passen op moguntiacus.
Van Iwee exemplaren uil Uyssel in Noord-Frankrijk, destijds van den lieer Dt'shnn licrs i/cv Lot/es onder den naam van
e 11 a 1 y b a e u s (ierm. onivangen, lieanlvvoordl liet eene volkomen aan deze soort ( =^ p ec l o r a 1 i s Weise}, hel andere aan
moguntiacus.

3) llij de telkens op nieuw aan kritiek onderworpen beschouwingen dezer groep van blauwe C e u l li o r r li y n e li u s-soorlen

door Wi'ixt' en Sihnltzt', is de verwarring er niel geringer door geworden. M- i. geeft hel overzicht door //. J- Kolfw {Enl.
Nacbr. , 1000) gegeven, bet luidde! aan de hand om deze soorten nauwkeurig uil elkaar Ie houden. De svnonvnlie is als

volgt: C. ehalvhaeus Oerin., Weise (U K. 'l. 188:! p. IBl) , .V,7,»;t;c (l.e. 1805 p. HO) = p e c l ó r a l'i s Weise,
Schulize (l.c. 1805 p. ilTl, Weise (l.c. 1805 p. VM). Volgons Schultic is aan chalvbacus naverwanl de o a. bij Berlijn

voorkomende, niij onbekende, V.. c o c r 11 1 e s e e n s Gylh. Zij heelt eveneens liehtblauwe dekschilden, doch met scherper
aangeduide scnlpluur; de tnsscheuruimlen zijn kielvormig en nergens breeder dan de gegroeide langsslrepen ; de rijen

bor.stelbaartjes zijn licht wilgrauw; de oiiderzi|de is, evenals bij moguntiacus, volkomen gelijknialig en dun grauw
besebubd en eindelijk verluuneu de voorschenen aan het uileinde bij iiel mannetje een klein, ternauwernood zieblbaiir tandje.
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8 OcUscliildcii ccnigsziiis vuil grocnachtig-bhuiw ot'lilainv, mimlcr l)cl<icr en langer 0|)Siaanilc donUcr
bchuanl ilan bij clialybacns; ovcviyens navcrwant aan liczc soort. IlalsschiUi luimlcr dicht

bc.stipiieUl ilan bij nio gu n t iac ii s, met gelijkmatig ilüorloo|)eni1c , over de geliecle lengte

meer ol' minder met witiicbtige, smalle scliubjes bedekte, duidelijke niiddellijn. Bovenzijde

vlakker, de .sti|)|iellijncn der dekscliildcn minder grol'en de tnssclienriiinuen broeder en slechts

matig gewelld of grootcndeels vlak. De verspreide brccd-lanceivormige, witte scliubjes op
de borst hopen zich een weinig op aan liet uiteinde van de epimeren en den buitenrand

van den inetathorax; overigens is het scluibkleed niet dichter dan op het achtcrlijl'. Bij liet

(J het anaal-stcrniet met eenc zeer vlakke, onbcschiibde groei'. Deze soort is doorgaans iets

grootcr dan crysimi. Lengte 2— 2.^ inm. Niet inlandscli. Deze soort, welke door ll'cisc

en Sdmltze als de ware chalybaeiis Geriii. beschouwd wordt, werd in aantal bij Weimar
op Abies cxccls.i i) verzameld; volgens Kolbe leeft zij in het Rijngebied op B rassica
r.tpa en olcracca. De larven leven, volgens liübstianieti, in bladgallen. Ik bezit een

exemplaar uit Berlijn cii een uit Istria , van Rcitter ontvangen.

(ehalybaens VVcise, nee Gcrni.) (R u e bsaam en i i Kolbe)

Oekschilden iets metaalglanzig-leikleurig, of slechts met llauwe, blauwachtige tint; overigens

het lichaam zwart. Halsschild zeer dicht bestippeld, met eene, vooral van voren en van
achteren duidelijke, middengroef. Dckschildeii met tamelijk lijiic stippellijnen, in elke stip|)cl

dezer lijnen met een klein, neerliggend, wit scliubhaartje; de zeer zwak gewelfde, iets

dwarsrimpeligc tussclienruimten met eenc regelmatige rij donkere, opgerichte borstelliaartjes.

Bij bet $ het laatste sterniet onduidelijk ingedrukt. Lengte if -2 min. Op dorre, zandige

terreinen; op verschillende Crucifcreii; de larve leeft in een steiigelgal boven de bladerrozet

van Draba verna en verpopt in den grond; Mei tot Scpt. Verbreid en op sommige plaatsen

niet zeldzaam. Dat deze soort (volgens ?voO zou kunnen o|ispringen, is mij nimmer gebleken.

(drabae Laboulb.) 3. hirtulus Ueriii.

9 Dekschilden , van terzijde gezien, met half opgerichte beharing (pi lo seU u s, q uad ridens
en pici ta rsis) 10

Dekschilden met zeer verschillende beklceding, doch altijd neerliggend 12

10 Achtcrrand van het halsschild bijna rechtlijnig. Dekschilden met sterk naar achteren gerichte,

stijve, bruine haren bezet; bovendien met eenc witte scutellairvleU en eenige verstrooide

witte scliubjes op den rug. Kort-eivormig, iets gewelfd; diepzwart, glanzig. Onderzijde

dicht wit bescbubd. Tarsen pckbrnin. Halsschild aan weerszijden met een bultje; van voren
ingesnoerd. Dekschilden met stipiiellijnen en gewelfde, rimpelige ttisschenruimten. Lengte

2-J
—2i mm. Op zonnige, zandige terreinen; in 't voorjaar. Door Bedel uit Holland (coll.

Stierlin') o|igegeven 2), ook in de duinen van St. (Inencin in Noord-Frankrijk.

6. pilosellus Gylh.

Achtcrrand van het halsschild aan weerszijden uitgebogen en in *t midden dricliockig tegen

liet schildje gericht. Dekschilden belialve de iets opgerichte, zwarte haartjes, bovendien met
eene laag scliubjes bedekt of lijn, neerliggend behaard 11

11 Dekschilden, evenals liet halsschild, behalve de vrij lange, iets opgerichte, zwarte bcliaring,

ondicht, gewoonlijk vlckkig, met spits uitgetrokken, vale, wit- of geelgrauwc scliubjes

bedekt; om het schildje zijn de schubjes ruw, staan dichter opeen en zijn soms, evenals

op de middellijn en aan de zijden van het halsschild, meer geelachtig; de breede, vlakke
tusschenriiimten nabij het uiteinde met verheven korreltjes. Onderzijde en de pooteii vrij

dicht en gelijkmatig bcsclnibd. Zwart, de tarsen rocstkleurig. Halsscliild van voren sterk

versmald en ingesnoerd, met sterk opgerichten voorrand, aan weerszijden een duidelijk

bultje en met eene middengroef. Rij het $ het laatste sterniet met een langsgroefje tiisschcn

twee breede, stompe bultjes. Lengte 2J— 3 mm. Gemeen in velden, duinen en op onbe-
bouwde terreinen; op verschillende Cruciferen, vooral op Brassica-soorten. Soms
schadelijk aan wiiuerkoolzaad (Brassica napus); zij kruipt in Juni uit de pop.

(borraginis Gylh., nee F.; pallidactylus Mrsb.) 7. quadridens Panz.

Dekschilden, behalve de korte, maar duidelijke, halfopgerichte, zwarte beharing, bovendien
uiterst lijn, neerliggend, ondicht, bruingrijs bcliaard, daardoor eenigszins kaal toeschijnend;
soms ooU in de stippellijnen met kleine schubhaartjes ; tussclienruiinten rimpelig-bestippeld

,

aan het uiteinde met scher|ie raspkorrcltjes; zwart, eenigszins glanzig. Epimeren van den
nietathorax en veelal de pleurae van den prothoras en eene scutellairvlek dicht geelgraiiw

bescbubd. Tarsen roestrood. Snuit tot nabij het uiteinde bestippeld, op het basale L;cdeeltc

met 3 kielvormige langslijnen. Halsschild vrij diep bestippeld, met opgerichten voorrand,
verdiepte middellijn en aan weerszijden een ontiiiidelijk bultje. Lengte 2j—2* mm. Oji

verschillende Cruciferen, als: Sisymbrium Alliaria, Erysimum en Brassica.

1) Abioseicpisai» iutusacbni 2eker iiif't dt' vuediiigspluul.

-) K iay djarviiii gL'ene iiilaild-ilif exciuplareil.
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Volgens Pirrh leeft de l;irvc in den sienyelvoet van lirassica n a p u s. Zeldzaam, uit-

shiitend bij den Haag, Jnni, gevangen 8. picitarsis Gylli.

12 DekschiUlen raetalliseii blauw of groen, de klenr nicc onder het liaar- of seluibkiced verborgen.

Halsscliild altijd grof of vrij gmf en diep bcstippeld 13

Dckseliildeii zwart, zwartbruin of leiklenrig, nieescal met eene tcekening van witte scluibvlekjes. 15

13 Ualssebild dieli: en matig grof bestippeld, aan weerszijden met een zwak bidtje; iets brccder

dan lang; aeliter den zwak opgericliten voorrand matig ingesnoerd; de van voren en van

achteren diepere middengrocf breed. Lichaam kort, brccd-eivormig, zwartblaiiw; de snnit,

sprieten, schenen en tarsen pekzwart, de dekschildcn lichter blanw, veehil een weinig groen-

achtig; de bovenzijde door de vrij dichte, lijne beharing met grauwachtigen weerschijn. Snnit

dnn, zoo lang als kop en halsscinld te zanien, op de boveiihcift besii|)peld, met drie schcrp-

kielvormige langslijnen, op de onderhelft tamelijk glad. Scapus der Sjirieten naar het uiteinde

weinig verdikt. Dekscbilden met vrij diepe stippellijnen, de tnsschcnrnimtcn tamelijk vlak;

met zeer kleine, tot dwarsrinipels vercenigde bidtjes, waar achter de lijne, grauwe, neer-

liggende haartjes in twee rijen ingeplant staan; de raspbultjes nabij bet uiteinde weinig

duidelijk. Onderzijde matig dicht bcschnbd; de scludijes van meso- en metathorax iets brccder

dan de overigen, doch niet dichter opeengchoopt. Dijen met een klein tandje en eene diepe

uitranding nabij den top. Lengte 2i— 3 mm. Niet inlandsch. In Westfalen. //'i /ff vond deze

soort bij Eberswalde, in beidtenimdm i) (ignitus Germ.) 2j

Halsschild grof bestippeld, aan weerszijden met een stipvormig bultje. Pleurae van meso- en

metathorax vrij dicht wit beschubd, dichter dan de rest der onderzijde van het Hel,aam.
Bovenzijde tamelijk glanzig. Dekscbilden aan het uiteinde weinig scherp raspachtig gekorreld. 14

14 Dijen blauwachtig of groenacluig-blanw ; die der voorpooten met een scherp tandje, de middel-

en acbtcrdijen met een grooten spitsen tand. Grooter en in 't oog vallend breeder dan

pervicax. Blauw, de onderzijde en de pooten donkerder. Snnit dun, draadvormig, be-

stippeld en gestreept. Kop tamelijk fijn en dicht bestippeld, met eene lijne, verhevene
schedellijn. Halsschild aan de basis duidelijk lirecder dan lang, van af bet midden naar voren

snel en sterk versmald; diclit en grof bestippeld, met eene doorloopcndc middengrocf en

een klein stipvormig zijbultje. Dekscbilden met diepe, duidelijk bestippelde langsstrepen

;

de tusscbenruimten meer dan driemaal zoo breed, de binnensten iijn lederachtig ge-

rimpeld, de buitensten lijn korrelig, nabij het uiteinde iijn raspachtig. Pleurae van meso- en

metathorax met korte, breedc, rondachtige, witte schubjcs bedekt. Het <? met een diep dwars-

grocfjc op het laatste sterniet en een tand aan bet uiteinde der middel- en achterschenen.

Lengte 3 mm. Op vochtige plaatsen, op Barbarea vulgaris en Nasturtinm a m p b i-

bium. Niet inlandsch. lii Westfalen (cyauopterus Redt.) (barbarcae Sidlr.)

Dijen zwart; die der voorpooten zonder-, die der middel- en acbterpooten met een klein

tandje. Bovenzijde over de geheele oppervlakte blauw. Deze soort is gewoonlijk iets kleiner

dan ignitus, glanziger, de beharing der bovenzijde zeer fijn, nauwelijks merkbaar; te

onderkennen aan den vorm en de sterke bestiopcling van het halsschild, alsook aan de dicht

bcschnlide borst. Halsschild iets langer dan breed, bijna rechtlijnig naar voren versmald; de

insnoering achter den opgericliten voorrand, alsook de middengrocf weinig duidelijk; de

zijlniltjcs duidelijk en scherp, de bestippeling zeer grof en diep. Dekscbilden ongeveer zoo
sterk gestreept als bij chalybaeus; niet iets gewelfde tusscbenruimten, waarop vele,

uiterst tijne bultjes, welke bun ontstaan te danken hebben aan naar achteren ingestoken

stippels, waar de zeer kleine (op elke tusscbenrnimtc in 2 niet volkomen regelmatige rijen

staande), geelgrauwe haartjes ingeplant staan; bovendien is de naad achter bet schildic

verdiept en wit beschubd; nabij bet uiteinde zonder grootere, duidelijke raspbultjes. Onder-
zijde zeer spaarzaam, de meso- en niclatborax daarentegen dicht met smal-driehoekige,

witachtige scbubjcs bedekt. Het ^ met een breeil groefje op bet laatste sterniet en een krachtigen

tand aan bet uiteinde der schenen. Lengte ih, — i\ nun. Niet inlandsch. Verbreid in Middel-

Europa. Ik bezit een exemplaar uil Stiermarken van Reit ter, onder den naam van sutu-
relliis Gylh., ontvangen (pervicax Wcise) 3)

1 ) MfiTÜLTi' liljuwf (; I- 11 l 11 I) r r li y n i' li u s-^nurli-ii DVi-rwiiil'-ri'n ai liter M:liurb ui" iii iinjliii

i) Aiiii C. ipnilu.s (in-iii. is ii:ivri'waiit C e 11 I ü r u ]i II ;i lui s Hüii!;., hij wi'lkf tU- liiivpiiii)-!.- fiMni lilmiwfii'ofii , di.'

undt-rzijdp fvi'iii'i'iis lilau\v;jrui-n iiitl \iT>]irfidi' willi' t-cliulij'S i;>; uok zijn de |iiiuteii iiielniliscli jiiuetKielilii^. De ii|deliii;:Mdie

verlie\eiilii-id Mlii liel liiilsseliild i^ eene kleine kielvurniif;e dwurslijii. Vüurdijen zunder tandje, Tusselienriliinlen der dekscliilden

duf Lengte -2^ niiil. Oeze /.uid-Kuru] selie snnrt zmi in Heleiii (,(/ƒ, jlorir) gevau;ien zijn, wal ik zeer betvMjIel.

3) Naverwant is C. s u t u r e 1 I u s (l)tli , lui welke alleen de deksehilden Iilaiiw, de ko]i en liel lialsseliild daarenlepen diepzwrirl

zijn. ()uk is het lialssi-liild veel iijiier l<e>ii|ije'lil en de, in liet midden oiiderliruken , lanjrsjiruef mei witte scliiilijes liedekl. De
lusselienrniinlen der dekseliilden zijii niter-1 \l,ik en mal, ,MeI ileze, naar liet seliijnt, niet in uns geliied vuurkuinende

suurl werd pervicax verward.
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15 Dckschiictcn met ccne wiuc scluilucekcniiij;, licstaaiulc uit ccii netwerk vnii langssircpcii langs

de stip|)cllijiicii en eciiigc seluiinc strepen over ilc tusselicnniiniten ; ofwel niet versiirekle,

kleine, witte scliulivlekjes tussclien tie (hvarsUiirrels, welke liier en daar den seliijii geven
van oniliiiilelijke langsstrecpjcs, btjvendien aan het uiteinde en aan de basis niet een (lauw

gebogen, sinallen dwarsband en bovendien de naad aan de basis witaclitig beschnbd (rad n I a

en ge o grap 11 ie' ns) irt

Dekscliilden zonder eene dergelijke witte tcckening, doch hoogstens niet scluibvlekken of
-banden, die het oppervlak meer ol' minder bedekken, b.v. eene scntcllairvlek , een smalle

dwarsband of eene topvlek 17

16 Oe tusselicnniiniten op de biiitenlielft der deksehildcn over de geheele lengte, de overigen

alleen aan het uiteinde niet groote, glanzige, raspachtige dwarskorrels bezet; de binnenste

ttisscliennnniten hier en daar fijner gekorreld; de dekscliilden overigens niet verspreide,

kleine, witte scluibvlekjes tnssciien de dwarskorrels, welke hier en daar den schijn geven
van onduidelijke langsstreepjcs en aan het uiteinde en aan de basis van een llaiiw gebogen,

smallen dwarsband; bovendien is de naad aan de basis witachtig beschubd; overigens met
roestklenrig-bruingraiiwe haarscliiibjes bedekt. Pekzwart; sprieten, schenen en tarscn roodbruin.

Halsschild tnct 3 wit bescluibde laiigslijnen en vele kleine raspkorrcis aan de zijden; de

voorrand aan de zijden sterk getand. Diiderzijde , vooral aan de randen der afzonderlijke

onderdeclcn , dicht- en ook de iiooteii gedeeltelijk witaclitig bcschulul. Overigens heeft deze

soort den habitus van ge ogr aph i c u s. Lengte l^\ -4! mm. Niet inlandsch. Zij zou in

Wcstfalen en in de omstreken van Hamburg gevangen zijn (rad u la Gylli.)

De 7e tot ye tusschenrnimtcii der dekscliilden, over de geheele lengte, met veel kleinere rasp-

korrcis bezet; ook de overige tusschciiruimten aan bet uiteinde eveneens meer of minder
van dergelijke raspkorreltjes voorzien; de dekscliilden overigens met een lijn wit netwerk,
gevormd door scluibjcs in langsstrepen langs de stippellijnen en eeiiige scluiinc strepen over
de tusschenruimteii; zelden is deze witte tcekeiiing grootendeels afgewrevcn. Halsschild met

3 smalle, wit beschubde langslijnen en ook langs den achterrand wit bescluibd; de acliter-

lioekcn afgerond. Overigens de bovenzijde met donkerbruine haarschubjes bedekt; de onderzijde,

vooral aan de randen der verschillende deelen , dicht witachtig beschubd. Mesosterniini uitge-

hold. Dijen niet een grooten tand. Middelschcnen op het eerste derde gedeelte met eene bocht,

liij het (? alle schenen met een klein eindhaakje; het laatste stcrniet met twee stompe langs-

verhevenheden , waar tusschen een oppervlakkige indruk. Lengte 4—5 mm. Op dorre

plaatsen, vooral op kalkbodeni; op Echium vulgare; de larve leeft in de wortels en

verpopt binnen eene cocon in den grond. Eenmaal bij Hrninmen; gemeen in Juni en jiili

op den St. Pietersbcrg bij ^L^astricllt, ook bij Roosteren (Limburg).
(glypliicus Schall., ecliii F.) 9. geographicus Goeze.

17 De 7e tusschcnruimte, behalve soms aan het uiteinde, zonder in 't oog vallende raspachtige

verhevenheden. (Zie ook C. Javeti Bris., op blz. 685 noot 2) 18

De 7e tusschcnruimte over de geheele lengte niet raspachtige verhevenheden; de schouders

zeer raspaclitig. Snuit niet vele langsstrepen. Halsscliild grof en diclu bcstip|)eld. Bij het ^
het pygidium aan het uiteinde met een zeer diepen indruk, waardoor deze als 't ware gedeeld

is; ook bij het S met een langsindruk, welke echter veel meer oppervlakkig is. Lengte

4j mm. Op vochtige, onbebouwde plaatsen. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk en Middel-
Duitscbland (Frankfort, Tiibingen) (vocifer Rottenb.) (riisticus Gylli.")

18 De 9e tussclienruimtc aan de aangrenzenden gelijk ly

De ye tusschenruinite over de geheele lengte, tot aan den schouder, met zwarte, korrelige ver-

hevenheden; daardoor heeft zij, van boven gezien, het voorkomen van een verheven zijkant,

welke eenigszins onder de sclioiiderbiiil doorloopt; ook liet uiteinde der dekschilden met
raspkorreltjes. Pekzwart (onuitgcklenrde exemplaren geelbruin), de sprieten en tarscn

roodgeel. Onderzijde, de zijden van het halsschild en der dekschilden, alsmede eene dwars-
vlek aan het uiteinde dezer laatsten dicht witgrauw beschubd. Bovenzijde door bruine en

gratiwe, smalle sclinbjes eenigszins llauw marmcrachtig; vrij dof. Halsschild in bet midden
der zijden scherpbockig verheven; met eene duidelijke, verdiepte niiddellijn. Bij een paar,

slechts 2| mm. lange, niet geheel uitgekleurde exemplaren is de grondkleur eenigszins geel-

bruinachtig; bet halsschild en de kop, met den snuit, donkerder, en de raspachtige korreltjes

aan bet uiteinde der dekschilden zwartnchtig. Bij het <? het laatste sterniet met een drie-

hoekigen indruk. Lengte 3—4 mm. Zeer gemeen op Urtica dioica, vooral in het voorjaar.

34. poUtnarius Forst.

ly Dekschilden met fijne, vrij korte, breede of eenigszins roiulachlige scluibjcs bezet; bij versclie

exemplaren ziet men boven de schubjes uitsteken ceiiige rijen uiterst korte, iets opgelichte
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scluibliaartjcs 1)1 nininier inet ccnc scutelhürvlek , clücli soms met de aandiiidiii); van ucii

liclucrcii ot' witacluigeii dwnrsbaiid (vidiiatus, angiilosus, symphyti en alibrevin-
c II I u s) 20

Dckscliildcn met haartjes, SLiuibhaartjes of liaarscliubjcs meer ot' minder dicht, soms in \voll<ige

scliakeeringcn , belcleed; hetzij zonder ol niet meer ot' minder dnidelijlic, witacluige schiib-

vlekjes ot' -banden, welke sums het oppervlak voor een groot deel kunnen bedekken, zeld-

zamer met meer of minder ingestrooidc witgranwe schnlijes; met <it' zonder witte of vale

scntellairvlek 23

20 üiiitenranJ der middel- en nchterschenen, op het onderste derde gedeelte, met een spitsen

tand, gevolgd door een kam van stijve borstelharen langs het korfje; aan de voorschenen

is deze tand korter en minder spits (Thamiocolus Thoms.). Alle dijen met eengroeten,
spitsen tand. Ilalsschild gewelfd, nagenoeg zonder zijbultjes; van voren sterk ingesnoerd,

met opgerichten voorrand; de achterrand nagenoeg recht en evenals die der dekschildcn

eenigszins verheven. Dofzwart; bovenzijde inet neerliggende, tamelijk korte, breede , zwart-

briiinc, bruingrauvve, zeldzamer grauwe scluibjcs bedekt; onderzijde vrij dicht vvitgranw

beschnbd. Pooten roodbrnin. Dekschildcn met weinig diepe langsstrepen ; met een witgrauwen,

afgekorten dwarsband aan de zijden en een tweeden, weinig dnidelijken aan het uiteinde. Lengte

3^—3.! mm. Op moerassige plaatsen, op Stacbys palnstris en sy I va tica. Bij den Haag,

Scheveningcn en Loosduinen; April, Oct. In de Rijnprov. bij Aken en Crefclu.

10. viduatus Gylli.

Buitenrand der middel- en achtcrschenen zonder tandvormig uitsteeksel nabij het korfje . . 21

21 Halsschild zonder een in 't oog vallend bidije in het midden der zijden 22

Halsscbild met een duidelijk bultje in het midden der zijden; van voren niet ingesnoerd en

nagenoeg niet opgericht; met eene middcngroef. Epimcren van den mesothorax, van boven
gezien, onzichtbaar. Pooten lang en slank. Bovenzijde zeer dicht, iets vlekkig, met rond-

achtige, grauwe scluibjes bedekt en bovendien dicht met uiterst korte, dikke, iets opgelichte

borstelschubjes bedekt. Sprieten, schenen en tarsen roodbruinacluig. Snuit lang en vrij dik.

Dekschilden \net tijnc stippellijnen en gewelfde tusschenruimten, Deze soort herinnert in

habitus en kleur eenigszins aan symjihyti, doch is door de hierboven genoemde kenmerken
gemakkelijk te onderscheiden. Lengte 2| — 3^ mm. Li moerassige streken en vochtige wei-

landen, vermoedelijk op eene Na st u rti u m-soort. Niet inlaiidsch, In Westfalen, Oldenburg
en N(Jord-Frankrijk bij Ryssel; ook uit Ilockai in België (.'?//'. Boy'ic') opgegeven.

(a n gu los ns Boliem.J

22 Bovenzijde vrij dicht en nagenoeg gelijkmatig grauw beschnbd; slechts hier en daar, maar
uiterst flauw, met een lichter of donkerder ])lekje; veelal een weinig witachtig nabij de voor-
hoeken van het halsschild, achter het schildje, op het midden nabij den zijrand en aan het

uiteinde der dekschilden; de kleine, iets opgelichte schubliaartjcs zijn het duidelijkst aan het

uiteinde der dekschilden. Onderzijde lichter beschnbd, de pleurae van de borst soms iets meer
okergeel. Schedel met eene kielvormige langslijn. Halsscliild in liet midden van den achterrand

met een diep langsgroefje; de opgerichte voorrand in het midden uitgerand. E|nmeren van
den mesothorax, van boven gezien, in den hoek tusschen halsschild en dekschilden duidelijk

zichtbaar. Dijen met een zeer grooten tand. Bij het ^ het laatste sterniet met twee zwakke,
naar achteren convergecrende, viltigc langsverlievenheden. Lengte 3—3^ mm. Op moerassige
plaatsen, in vochtijie weilanden en langs slooten, op Symjihytum officinale; de larve

leeft in de stengels. Op vele plaatsen niet zeldzaam, hij den Haag en Gorkum gemeen.
(raphani auct., iiec F.} 11. syinphyti Bedel.

liüvenzijde ondicht met breedere en smallere, grauwe uf bruin- of gcelgrauwe schubjes bedekt,

welke hier en daar tot vlekken of banden opgchonpt zijn. Pekzwart; funiculus en tarsen,

sums ook de schenen meer of minder roodbruin. Onderzijde witgrauw beschubd. Dekschilden
met fijne stipiiellijncn en breede, vlakke tusschenruimten. Schedel met eene kielvormige
hingslijn. Halsschild van voren sterk ingesnoeid, de o]igerichte voorrand in het midden
uitgerand. Bij het S b<^t laatste sterniet met ceii smallen, diejien dwarsindruk tusschen twee bultjes.

Lengte 4J—5 mm. Op Ecbiura en Cynoglossum. Niet inlandsch. Li West-Duitscbland.

(abbreviatus Redtb.) Ca b b re v ia tu I u s F.)

23 Halsschild breed en kort; van achteren, nabij de achterhoeken, plotseling versmald; de basis

nagenoeg recht afgeknot, met eene duidelijke middengroel'. Schedel met eene kielvormige

lang>-lijn. ICort-eivormig, tiofzwart. Bovenzijde dicht met vrij lange, aschgranwe of in wolkige
schakeeringen geschikte schubhaartjes bezet; soins met de aanduiding van eene witte scutellair-

i) Ilit scliulikli.'t^d i^ , \ul^ens licilrï , ci^iMI u:ill soulli'II dii' u[i s\.Ui'i-|iluilltMl leVftl eii sullig utldcryedullijieU] wuldcil; lift wurdl
n.Li (Juk wjarfiHiiuiiien liij i-iikcju suurli'ii \;iii het ^i-mis Hypera (i^rufii IC r i f r II i n u ni u r ji II u b l^apiuin. ) eii liij L i X u s

1' a 1-.
j, If t tl c L .s



LXXX'I. CUKCULIONIDAK. — 76. (Jeui'iiokkiiynciius. 681

vIcU cii een sniallcn chvarsbumi. Oiulcr/ijiic en pootcii dicht witgraiuv lich-iaril. Sprieten en

tarscLi rocstiileiirig. Lengte 3—3,^ nun. 0|) dronc, zandigc plaatsen; cjp Cy n o gloss 11 m
offieinale en enl;ele andere IWi rr agi n ee e n. Niet inlantlseli. In <le llijnprov. liij Crefeld,

in Westf'alen en in Nüord-Franlirijl; in de duinen van Orevelingen . . . (Iionaginis !•'.)

Ilalsscliild aan de basis niet of slechts geleidelijk versmald 24

24 DcUschilden zonder witte tecUcning op het midden der zijden 25

Dckschilden met eene teeUening, bestaande uit ccne lichte zijviel; ofeen zijband tusschen de 5e

en 8e stippellijn; bovendien met veranderlijke lichte vlekken aan de basis oCaan liet uiteinde

van den naad. Alle dijen getand 42

25 Dekschilden met eene duidelijke, witte of vale scuiellairvlek 21')

Dekscbildcn zonder in 't oog vallende scutellairvlek ;, 1

2(5 Dekschilden, behalve ccne vrij groote, geelwitte scutellairvlek, met ccne kleine, inccr ol

minder duidelijke, witachtige topvlek op den naad; van achteren met eene, schuin opgaande,

dubbele rij grove, raspacbtige ouetVenheden , welke eene soort van kam vormen, liovcnzijde

dicht met granwbruine schubh.aartjes, de onderzijde dicht met rondachtige, witachtig-grauw-

bruine sclnibjes bedekt. Tweede lid van den t'unicidus zoo lang als het ie. Ilalsscliild aan

weerszijden met een bultje in den vorm van eene korte, scherpe, kiclvormige dwarslijst; van

voren sterk ingcsnocrd, de voorraud hoog opgericht; in 't midden van de basis met een diep

groelje. Dijen met eeii duidelijk tandje. Deze soort herinnert iets aan Ste n oca rus ca rd u i,

doch valt reeds dadelijk in 't oog door het ontbreken van de iluweelachtig zwart-

brnine viltvlek op het eerste derde gedeelte van den naad. Lengte 3— jj mm. In velden

op den grond, in zandkuilen en tegen muren; van afliet eerste voorjaai. Niet inlandsch.

In de Rijnprov. bij Crelcld en Diisseldorf.

Cdenticulatus Oliv., nee Schrank; coutnsus I'crris; striato-denticulatus Cai. Cemm. & Har.,

nee Goeze) (dentatus I'anz.) t)

Dekschilden zonder lichte tupvlek op den naad 27

27 Pootcn geheel roestrood, soms de dijen op het midden zeer weinig gebruind. Deze soort

herinnert in voorkomen zeer aan Ce ut liorrb yn ch idi u s te rmin at ns, doch onderscheidt

zich gemakkelijk door den 7-ledigen funicnlus en de getande klauwen. Zwart. Halsschild veel

breeder dan lang, weinig dicht en krachtig bestippeld, inet een duidelijk spits zijbultje; de

voorrand weinig of niet opgericht, roodachtig doorschijnend, over het midden meer of

minder en ook de zijden dicht wit bescliubd. Dekschilden aan het uiteinde rood, welke

kleur zich tot bijna over de geheele oppervlakte kan uitbreiden, of wel zijn bovendien alleen

de scbouderbuilen rood; behalve de witachtige scutellairvlek, met smalle, witachtige, hier en

daar tot kleine vlekjes opgehoopte, schubjes ingcstrooid. Onderzijde, vooral de pleurae

van den thorax, dicht wit bcschubd. Lengte 2
J— ruim 2 mm. Verbreid eu op sommige

plaatsen niet zeldzaam. In groot aantal op Nasturtiiim palustre, langs het duinwater-

kanaal bij den Haag, Juli. Ook op het eiland Borkuin.

(h a e m o r rh oi da 1 is Mots.) 12. querceti (^ylli.

Schenen en tarsen roestrood, de dijen donker 28

Schenen en tarsen, evenals de dijen, zwart 21;

28 Ilalsscliild in het midden van de zijden met een duidelijk bultje; vrij sterk en zeer dicht

bestippeld, met eene middengroef. Zwart; de bovenzijde vrij dicht met bruingrauwc schub-

haartjes, de onderzijde dicht met geelwitte schubjes bedekt. Dekschilden met lijiie stippel-

lijnen en grof rimpelige tnsschenruimten; met een wit of geelwit beschubd sciitellairvlekjc

en op ecnige tiisschcnruimten met enkele witte schidijes; ook veelal aan de basis van de 6e

tusschenrnimte inet eenige geelachtige schubhaartjes. Lengte 2.! —2^ mm. Aan dijken en langs

zandwegen, op Reseda luteola. Zierikzce en Iloutheni (Limburg) , Juni. lu de Rijnprov.

bij Aken en Düsseldürf. 13. resedae Marsh.

Halsschild aan de zijden afgerond, zonder bultje; zonder middengroef, doch gewoonlijk met

eene wit bescbubde middenstreep; van voren sterk ingesnoerd; de voorrand zoozeer opge-

richt, dat zich, van voren gezien, eene vertikalc strook boven den vcrtex vertoont. De
eerste twee tarsleedjes verlengd. Sprieten roestrood, de scapus gewoonlijk donker: de dijen

soms ook donker roodbruin. Dofzwart; de onderzijde en geheel of gedeeltelijk de uiterste

zijrand der dekschilden zeer dicht wit beschubd; de bovenzijde vrij dicht met grauwe of

ecnigszins bruingrauwc schubhaartjes bedekt; met eene dicht wit bescbubde, langwerpige

Navprwiinl a;iit d 1? 11 l a l u s is C. v 1' r r ti r a I 11 s tljlli.. welke sui.rt bij Haiiil-ur;; /im yi-vanf,'.-ii iipi. Bij deze zijn de

dekscliilden van aelileren van fijne, rasiiaelltip- vertievenlleden vuoi/ien en is liet 'ie lid van den lunieulils lii)na de lielfl

korter dan liet Ie. Vulgens lialct is deie auurt niel G 1 a u c I u 111 l u l e 11 111 Scop. in den planleuluin te Parijs geinipul'leerd.
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scuicllnirvlck. Lengte 3—3^ mm. In velden en langs dijken, op Pa pa v er rlioeas en andere
vervvance .soorten; de larven leven, volgens Klii?i;iiliocfcr, in kleinen getale bijeen, in de
zaaddoosjes, «'aar zij zieli met de zaden voeden; liet verpoppen geseliicdt in den grond. Zeer
zeldzaam. Eenmaal bij Arnhem, Itmi, en bij St. Pietcr nabij Maastricht, Mei. In de Rijnprov.
hij Aken en Crefeld (cardiii (Jliv., scriatns Bohem.) 14. macuta-alba llerbst.

2y Malsscliild en dekschilden, van terzijde gezien, elk afzonderlijk tamelijk gewelfd, tiissehcn

beiden met een vrij sterken inham. Lichaam minder kort en breed 30

Ilalsschild, van terzijde gezien, gelijkmatig vlak gewelfd, ecnigszins neergedrukt; dekschilden
naar voren in 't oog vallend vlak; daardoor is, van terzijde gezien, tiisschen heiden de

inham slechts zeer llauw aangeduid. Lichaam breed en zeer kort ovaal, op de bovenzijde
tamelijk vlak. Halsschild aan de basis het breedst, tot aan den diep ingesnoerden voorrand
in eene llanvve bocht versmald; de voorkant vertikaal opgericht; dwarsrimpelig gcchagrincerd.

Dekschilden met duidelijke kantlijst aan den voorrand; de tnsschenrnimtcn der stippellijnen

dwarsrimpelig, die langs de zijden, vooral naar het niteinde, met duidelijke raspkorrclties

bezet; behalve de gelijkmatig dichte, graiiwbniine schnbhaartjes met, meer of minder talrijke,

ingestrooide , rondachtige, witte scluihjes, welke soms op de afu'isselende tnsschennnmtcn hier

en daar tot witacluigc streepjes opeengehoopt zijn; met een tamelijk kort, wit of geelwit

sciitelhiirvlekje. Onderzijde meer ol' minder dicht witachtig behaartl. Het 2e tarslid weinig
of niet breeder dan lang. Pygiditnn bij het ^ aan het niteinde met een klein groetje, ook
bet laatste sterniet met eene ondiepe langsgroef tusschen twee bultjes. Lengte aj— 3 mm. In

grasvelden gemeen, op Taraxacnm o f ficin ale en aanverwante Co m p osi te n; de larven

leven in de uitgebloeide bloetiihoofdjes. (inarginatns aiict. i)) 17. Möller! Thoms., Scludtze.

30 ISeide seksen met eene duidelijke, diepe langsgroef of inkeping op het pygidiinii. Het <? met
eene zeer breede, diepe groef op het laatste sterniet, welke aan weerszijden door een drie-

hoekig, kaal bultje begrensd wordt; het $ met een klein, rond gtocfjc op het laatste sterniet.

Halsschild uiterst dicht met kleine, ronde stippels bezet. Dekschilden aan de zijden zeer
onduidelijk of niet met raspkorreltjes bezet. Overigens als Mölleri, doch gemakkelijk te

onderscheiden door de meer gewelfde dekschilden, het meer gewelfde halsschild en den
minder breedcn vorm; ook is het baarkleed doorgaans lijner en zeldzamer met witte schnbjes
doormengd. Tweede tarslid duidelijk breeder dan lang. Bij het ^ het laatste sterniet met een
vrij diepen dwarsindrid< tusschen twee bidtjes. Lengte 2— 3 mm. Eveneens op Ta ra x a c u m
officinale; de larven voeden zich met de rijpende vruchtjes en verpoppen in den grond ;

Mei— Juli. Zeldzamer dan Mölleri; den Haag, Loosduinen, Goor, Valkenberg (Limburg).

15 punctiger Gylh.

Het ^ niet een kort groefje aan het uiteinde van het pygidium, het J zonder groefje op het

pygidinin. Het groefje op het laatste sterniet hij het ^ tamelijk klein en vlak. Deze soort

is doorgaans grooter dan punctiger en minder kort en breed dan Mölleri. De voorrand
der dekschilden is weinig of niet kantig opgericht; ook is het baarkleed iets lijner dan
bij Miillcri en, behalve op de stippellijnen, gewoonlijk van slechts weinige ingestrooide,

witte schnbjes voorzien. Dekschilden langs de zijden, vooral naar het niteinde, van duidelijke

raspkorreltjes voorzien. Tweede tarslid weinig of niet breeder dan lang. Lengte 2i— 3 mm. Zeer
zeldzaam. April—Juni, .Scheveningeu, Valkenberg en Houtliem CLimb.).

(Miillcri Weise) 16. marginatus 1'ayk. 2)

31 Dekschilden met eene, van boven gezien, zichtbare rij uiterst kleine sehubliaartjes of haarsclnd>jes

in de stippellijnen 32

Dekschilden zonder rij haarschubjes of schnbhaartjes in de stippellijnen, die dan ook, van boven
gezien, zich als zwarte strepen voordoen. Geen der dijen met een tand of tandvormig
haarbundeltje 40

32 Halsschild bijna kaal, zeer duidelijk bestippcld. Voordijen met een tandvorinig haarbosjc, achter-

dijen met een scherpen tand 33

Halsschild duidelijk, vrij lang, grauw- of bruinachtig behaard; ol wel met lijnvormige, witte

schnbjes bedekt. Voordijen niet of zonder tandje 36

33 Naad der dekschilden zonder uitholling achter het scliildje. Lichaam meer of minder glanzig,

ecnigszins gewelfd 34

Vultïfiis ,1. Sthiiltu- is C. lil a r (ïi :i :i I u s Tliuiiis. cein' proutpre, iiiiar verhoudinp ii-ts siaiikero suorl, welke naar liplscliijiil

iii /,uid-ü(jsli'lijk Europa vuurkuiiU i-ii waar u a. (k- spuli-liaii'vlek lang-geslreltt en tlleer |iarallel fil hel :!e tarslid lailgwerpip-

drielioekin. langer dan hreed is.

Dal bij dl' bewerkintï der (I e u l li u i' r li \ n < 1t i ii e ii non ^'id oiiu[)gektaard lilijfl, liewijsl het kurlelings in het "Deulsehe
Enluiu. /eitsehv. VMH Heil I" duur .1 Silnilli.' j....neveii (.krilisehes Ver/eiehii. der bis jeUl beseliriehenen Palaearct. <^en-
1 II u r r 11 \ II eh in en", waar de iiiiiehten uver sjnuiiymie vuur suiiiiiiige suurleii weder aiidera /ijn dan vuur kurleii lijd duur
denzelt'den setirijver gegeven.
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Nuaci lier dcUsdiiklcn aan de basis, achter liet scliildje, nitgeliolii. llalsscliild riiiipcli}; bcstippekl

;

met een clie|) srocljc vóór het scliikljc, dat zicli naar voren in eene duidelijke, doch niet

zeer diepe niiddengroet' voortzet. Zwart; de deliscliiklen lijn, wolkig, grijs en bruin bebaard;

cpimeren van den niesotborax, op bet van boven zicbtbare topgedeelte, dicht witorgcelwit

beschnbd. Onderzijde overigens weinig diclit witacbtig bescbnbd. Bij liet rf bet pygidiinn aan het

uiteinde niet eene kleine insnijding. Lengte aj -2k mm. Niet inlandscb. In Noord-l''raiikrijU

bij Rijssel (I'ae c u Ie iit u s C.ylh.)

34 llalsschild niet eene over de gclieele niiddellijn doorloopeiule dwarsgroel' 35

llalsschild met eene op het midden onderbroken iniddeiigroeF. Zwart; de bovenzijde vrij

duidelijk grijs behaard; de onderzijde dichter witacbtig bescbnbd. Dekscliilden met lijne

stippellijiieli ; de tusscbeiiruiniten tamelijk lijn en diclit dwarMimpelig. Deze soort gelijkt op

zeer kleine exemplaren van p Ie n ros t i gma, doch onderscheidt zich doordat bet llalsschild niet

doorloopend gegroeid is, de stippellijnen der dekvcbilden smaller zijn, de bestippeüug lijiier

en bet scluibkleed der epimeren van den niesotborax minder dicht is. Lengte i'j— 2 min. In

grasvelden op C r u cifere 11. Niet iiikindsch. Deze soort zou, door Dr. O. Schnehlcr ,o\i\Ki

eiland Borknm gevangen zijn. . (grise us Cli. liris.)

35 Epimeren van den niesotborax dicht wit ol' geelwit liescliubd, daardoor is aan weerszijden

eene lichte vlek tnsscben llalsschild en dekscliilden zichtbaar. Tarscn zwart. Zwart; bovenzijde

lijn grauw behaard, veelal om bet schildje en aan de basis van het llalsschild met enkele grovere

haarschubjes. Onderzijde wit oF geelwit-, de gehcele plcurac van nieso- en mctatborax meestal

in 't oog vallend dichter dan de rest bescbubd. Halsscbild grol' en diep bcstippeld, met ceue

diepe middciigrocl' en een klein bultje aan weerszijden, nekschilden met diepe stippellijnen

en sterk rimpelig bestippelde tnsscbenrnimten. Een klein, niet volkomen uitgeklenrd exemplaar,

licct't donker kastanjebruine dekscbilden en pootcn. Bij het $ het laatste sterniet met een

llauwen dwarsindruk, bij bet J met eene duidelijke groei' tnsscben twee scherpe bultjes.

Lengte 2— 3 mm. Overal gemeen op verschillende Crucil'eren; de larven veroorzaken
galachtige aanzwellingen in bet bovenste gedeelte van den wortel of aan den stengelvoet;

soms bevindt zich slechts eene enkele larve in eene gal, doch ook wel 10— 25 larven in een

galcoinplex; volgens TascJ:cnberg zijn zij meestal eerst in October en November volwassen,

waarna zij in den grond verpoppen , om als kevers in bet volgend voorjaar de bloemen te

bezoeken, waarvan zij de bloembladen en later de jonge bauwen at'knagen. Vooral werd
deze soort op allerlei koolsoorten en op Sinapis arvensis waargenomen; April—Sept.

(sulcicollis Gylh., nee Payk.) 18. pleurostigma Marsh.

Epimeren van den niesotborax, evenals de rest der onderzijde, slechts zeer dun met witgrauwe

scluibjes bezet. Bovenzijde uiterst lijn, veelal onduidelijk grauw bebaard. Tarsen bij bet type

donker, bij ab. c. alliariae II. liris. (_inoniat:is Waterli.) geheel roestkleurig; bij overgangs-

vormen zijn de zolen der tarsen en de lobben van bet 3e lid roodbruin of roestkleurig.

Een niet geheel uilgekleurd exemplaar is grootendeels donker kastanjebruin. Overigens gelijkt

deze soort op pleurostigma, doch is bet halsscbild vlakker en iets meer kegelvormig.

Lengte 2è—3 mm. Op Sisymbrium Alliaria, vooral in het voorjaar. Het type (met
donkere tarsen) bij St. Pieter, Meersscn en Valkcnberg (Limburg), ook in België i). De
ab. c alliariac, met overgangsvormen, meermalen bij den Haag en ook bij Arnhem en

Nijmegen 19. Robertii ('rylli.

36 Acbierdijcn, evenals de voordijen, zonder eenig spoor van een tandje. Bovenzijde bijna even
zoo dicht als op de onderzijde met smalle, witacbtige scluibjes bedekt, welke in twee laugs-

rijen op de tusschenrnimteii der diepe stippellijnen op de dekscbilden gerangschikt zijn.

Dekscbilden, tot aan de korte afronding van het uiteinde, met tamelijk paiallele zijden.

Halsscbild van voren sterk ingesnoerd, met eene ondiepe iniddengroef; in het midden der

zijden met een scherp dwarsbultje. Lengte ij— ij mm. Op Dra ba verna 2). Niet

inlandscb 3). In Westfalcn en bij CrcI'eld in de Rijnprov (nanns Gylh.)

AcbterJijen gerand. Bovenzijde met fijne schubbaartjes bezet. Dekscbilden breed; de zijden

gelijkmatig-, het uiteinde sterk afgerond 37

37 llalsschild zonder eenige aanduiding van een zijbnltje; breeder dan lang, niet eene langsgroef

over het midden en boog opgericluen voorrand. Zwart; de boven- en onderzijde nagenoeg
even dicht met wit-grauwe of grauwe schubhaartjes bedekt, in de dwarsrinipclige tusscbeii-

ruimten staan ongeveer 3 tot 5 rijen schubhaartjes naast elkaar. De bekleeding der onderzijde,

vooral op de pleurae van den thorax, bestaat voor een groot deel uit breedere scbubjes. Bij

1) Vulp-ns .1. Scliiilni'. die lii'l, dour l{:iln-rl in H.lpii'- üiild.'kl en diun- tlijlhiiliiil I.cm Ijnvi'ii, ly|.i' in lu-l Mu.,i'um Ir Sluckliulii

zatï, wordt :illiariae H. Bris. als var. van deze suurt boscliuMwd.

2) 11VJ.ST vünd df£e sourl op A 1 \ s s u in ni u n t a n u in in Thiirinni-n.

o) Hel uit HeeiUblede ujigej^even vxeni[ilaar was unjuiöt yedelerniinetTd en lirlinult Int C e u l 11 o r r li \ n c 11 i d i u s t 1 o r a I i s
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uiuiituiclUcurdi.' cxciiiphrcii ilc dekscliiUkn on de poottn iets roodbruinaclitig. liij het J' liet

liiatMc stcrniet met eene dwarsgruet', door sclicrpe kamen l)cgrcn.sd; veelal zet zich deze
groei' over den aciiterrand van liet voorlaatste steniiet voort. Lengte 3|

—

^i mm. Op
verschillende Crncil'eren en vooral niet zeldzaam op koolzaad. ))c larve ontwikkelt zich
onderaan de stengels 20. napi Gylh.

Halsschild aan de zijden met een dnidelijk bidtje 38

38 Halsschild vrij lang, nanwelijks li maal zoo breed als lai;g; de middcngroef van voren weinig
of niet zwakker dan van achteren; dnidelijk en vrij sterk bestippeld. Bovenzijde vrij dicht
grauw behaard, de onderzijde iets dicliter witgrauw bcsclnilid. Overigens op na p i gelijkend,
doch kleiner en gemakkelijk daarvan te onderscheiden door de aanwezigheid van een zij-

bnltjc op het halsschild en de lijncre, minder dichte beharing der bovenzijde. Lengte 2I - 2*
mm. Volgens ReiUeiibacIier op Draba verna; de larven leven in de wortels; het verpoppeii
heeft plaats in den grond, binnen eene kleine cocon uit aarde. Volgens anderen leeft zij op
Brassica-soorten. Niet inlandsch. In Westfalen, Oldenlnirg en bij CrcI'eld in de Rijnprov.

(ra pae Gylh.)

Halsschild zeer kort, bijna tweemaal zoo breed als lang 39

39 Eivormig, zwart, dof; op de onderzijde dicht grauw bescluibd, op de bovenzijde met brnine
haarscluihjes bedekt. Halsschild met eene dnidelijke middengroef, welke "van voren iets

zwakker aangeduid is dan van achteren; de voorrand hoog opgericht; met 3 flauwe, witgrauw
bcschubde langstrcpen. Dekschilden met stippllijnen en breede, dicht rimpelige tnsschcnriiiiiiten,

waarin meer of minder ingestrooide witgraiiwe schubjes, welke hier en daar tot flauwe
langsstrepen kininen opgehoopt zijn. De epimeren van den mcsotliorax zijn diclit geelachtig
bescluibd. Bij het i het laatste sterniet als bij napi. Lengte 2i-2i mm. N'iet inlandsch.
Zij zou bij Crefeld en EIberfeld in de Rijnprov. en ook in Westfalen voorkomen.

(obsoletiis Germ.)

Kort-eivormig, grauwzwart, dof; op de onderzijde en aan de zijden dicht wit beschubd, op
de bovenzijde spaarzaam niet grauwe haarschubjes bedekt. Halsschild in de breedte gewelfd,
met eene middengroef; de middellijn en eene langslijn aan weerszijden dichter wit beschubd;
de voorrand hoog opgericht; dicht bestippeld. Dekschilden met sterk uitpuilende schouder-
builen; met smalle, onduidelijk bestippelde langsstrepen en vlakke tusschenruimten. Lengte
2 -2i mm. Niet inlandsch. In Westfalen. II; omving een typisch exemplaar, uit den Caucasns,
van Reitter (.neutralis Gylh., misellus Gylh.) (Sophiae Stev.)

40 Tusschenruimten der dekschilden met twee rijen schubhaartjes over de gcheele of bijna geheele
lengte ' .... 41

Tusbchenniimtcn der dekschilden over hel grootste gedeelte van de lengte met eene enkele rij

haartjes; de stippellijnen bijna zoo breed als de tusschenruimten. Hals'scliild aan weerszijden
met een klein scherp bultje en met eene lijne middengroef, welke in het midden onder-
broken is. Zwart, eenigszins glanzig; weinig dicht met kleine, aschgraiiwe schubhaartjes
bedekt, achter het schildje en nabij de basis van het lialsscliild grover en dichter beschubd.
Onderzijde vrij dicht witachtig bescluibd, op de epimeren en de pleurac van den thorax
dichter. Deze soort gelijkt op coc li lea r iae, doch onderscheidt zich door het dichtere,
meer witaclitige scluibkleed, de zwakkere bidtjes aan weerszijden van het halsschild, den
dunneren snuit en de getande klauwen. Lengte if mm. In vochtige bosschen, voorjaar.
Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk bij Rijssel. Ik ontving van Reitter een typisch (det.
Scliiiltze") exemplaar uit Karinthië (Oostenrijk).

(nigritiilus Schultze) (Scli oe n h e rri i Ch. Bris.)

41 Dekschilden met duidelijke raspachtige verhevenheden nabij liet uiteinde. Halsschild met een klein
zijbultje en eene vrij diepe middengroef; vrij grof en dicht bestippeld, de voorrand sterk
opgericht. Tusschenruimten der dekschilden opvallend breeder dan de stippellijnen. Lichaam
tamelijk plomp en breed; zwart, de bovenzijde door het vrij dichte liaarkiccd witgrauw
toeschijnend: achter het schildje veelal een weinig dichter bescluibd. Onderzijde vrij dicht
witgrauw bescluibd. Pooten soms een weinig roodbniinachtig. Bij het J' het laatste sternie:
met een rond groefje. Lengte 25 -2^ mm. Langs beek- en rivieroevers, op Criiciferen
tusschen gras. Maarsbergen , LaagSocren, de Steeg; bij Warnsveld, Juni, Juli, in aantal op
Camelina sativa. Ook in llannovcr en in de Rijnjirov.

('?alTinis Panz.) 21. syrites Germ.

Dekschilden zonder in 't oog vallende raspachtige verhevenheden nabij het uiteinde. Halsschild
tamelijk smal, met weinig diepe middengroef; aan de zijden afgerond, zonder eciiig spoor van
bultje; de behai-ing verspreid en zeer kort, waardoor de dichte bestippeling duidelijk in 't

oog valt. Kort-eivormig; zwart, op de bovenzijde eenigszins spaarzaam met witgrauwe haar-
schubjes bedekt; onderzijde, vooral op de pleurae van den thorax, dichter wit- of iets

geelachtig grauw beschubd. Sprietwortel roestkleurig. Dekscliilden met diepe stippellijnen
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cn iets lirecdcrc, tamelijk vlakke, ihvarsriinpcligc tLissciiciiniiintcii. I,engte 1^—2 iiiiii. f.aiigs

lioscliraiulen , i>p Sisymliriuii Alliaria; de larve Icel't omler in den stengel. Over liet

algemeen vrij zeldzaam: den Haag, Viancii, Arnliein, OosterliecU cn in de nnistreken van
Maastricht; April — |nli 22. constrictus Marsh.

42 Korfje der schenen niet hoog opgaande 43

Korfje der schenen tot op J van den achtcrrand opgaande, aan de randen gekamd cn van
hoven een naar achteren gericht, tandvormig uitsteeksel vormend. Ilalsscliild van voren smal

uitgetrokken, doch de voorrand niet opgcriclu ; zonder bultje aan de zijden. Eivormig,

zwanhrtiin ; o|i de onderzijde, vooral o|) de |ilenrae van den thorax, dicht inet witgrauwc
of witaclitige scluibies, de hovcnzijde spaarzamer met haarseluibje bedekt; meer of minder de

middellijn en de zijden van het halsschild, de naad der dekschilden, behalve cene doid;cre

vlek in 't midden, dichter hescluihd ; de witte haarrijen der tiisschcnrnimten gedeeltelijk aan

den schouder, in het midden en nabij het uiteinde door donkere dwarsvlekken ondcriiroken

;

tiisschen de 5e cn 8c tnsschenriiimten, achter den schonder, met een, uit dicht opeengeliooptc,

v.-itgrauwc of witachtige haarschiibjes gevorinden dwarsband. Sprieten bij het J' op het midden,
bij het S op het eerste derde van i]ct\ sntiit ingeplant. Snuit bij het ^ tweemaal zoo lang

als de scapiis der sprieten ; bij het J driemaal zoo lang, van af de inplanting der sprieten

glad cn kaal. 15ij het ^ de middel- en achterschenen met een haakvormig tandje. Lengte

2j— 23 mm. In grasvelden cn grazige plaatsen in hossciien. Niet iiilandsch. In Noord-Frankrijk

en Wcst-Diiitschland fsignatns II. lïris. , ncc Gylh.) (piibicollis Gylh.) i)

43 Schenen zwartachtig 44

Schenen geelachtig of rocstkleurig, ook wel, in eene bepaalde richting gezien, roodbriiinachtig. 49

44 Stippellijnen zeer veel smaller dan de tusschenrnimten. Halsschild aan weerszijden kiissenvormig

gewelfd of bultig; zonder eigenlijk bultje in het midden van de zijden, hoogstens niet eenige

raspachtige korreltjes 45

Stippellijnen breed en diep, slechts weinig smaller dan de tussclienruimten 4S

45 Tand der voor- en middeldijen naar hnitcn breed cn nagenoeg recht afgeknot. Zwart; onderzijde

dicht wit beschnbd, de middelste 3 sternitcn in 't midden inet twee duidelijke zwarte

vlekken; bovenzijde dicht met zwartbruine, hier en daar grauwe haarschubjes bedekt; de

zijden van het halsschild, eene groote kruisvormige scutellairvleU fwelke uit veranderlijke

vlekjes op de eerste 4 tusschenruimten gevormd is), een aantal vlekjes naast elkaar meer of

minder een dwarsband vormend aan het uiteinde der dekschilden, benevens een dwarsband
in het midden van de zijden dicht wit beschnbd. Sprieten en pooten rocstkleurig. Snuit met
eene duidelijke, kielvormige middcllijn. Halsschild op de achterhelft met nagenoeg parallele

zijden. Bij het J' het laatste sterniet niet een dwarsindruk tusschen twee bultjes. Lengte 3J—

4

mm. Gemeen op Cynoglossnm officinale.
(trimaculatus Payk.; cruciger Bedel, nee llerbst) 23. crucifer (lliv. 2)

Tand der voor- en niiddcldijen driehoekig of doornacluig 46

46 De 9e tusschcnruimte op de dekschilden, van hoven gezien, duidelijk en breed zichtbaar achter

de sthoudcrbiiil. Onderzijde overal dicht niet witte schubjes, grootendeels dakpansgcwijze,

hekleed, de twee middelste steruieten in het midden zwart gevlekt; de zijbuilen op het

halsschild niet gclieel door het witte schubkleed omgeven, slechts aan de binnenzijde met
eenige kleine schubvlekjes of enkele schubjes. Zwart; de dekschilden met langsrijen van

afwisselend lluwcelachtige bridne en zwarte schubvlekjes bedekt; niet eene wit hescluibde,

kruisvormige scutellairvlek, eene tweede aan den tO|), welke van voren bijna recht afgesneden

of slechts iets gegolfd is, benevens een dwarsband in het midden der zijden; bovendien
met enkele verspreide, witte schubjes en met een schnbvlekje op het halsschild vóór het

schildje. Kop tusschen de oogen diep ingedrukt. Sprieten en tarsen roestUleurig. Lengte

3^—4 mm. Op Cirsiuiii- en Card u us-soorten. Niet inlandsch. Zij zou in Oldenburg cn

VVcstfalen voorkomen CAndrcae Gcrin.) (or u a t us Gylh.)

Nnverwaiit onii O. p » 1) i t; o I l i s en gemakkelijk daaniifde te verwarren, is de meer in zuidehjker streken (nuk in de

omstreken van l'arijs) voorkomende C sipnatus (Jyili. (deeoralus (lylli.. i n t e rs t i n e l n s (ijtli,}, Inj welke de

dwarsband aeliler den selmvuier, tnssehen de Tie en Se Inssehenrninil»', nit in 't oog vallend witli', Invede seluihjes jjevonnd

wordl. Sprieten Inj liel niannelje up twee derdi- , In) Iiel wijfje op de liellt van den snuit inseplanl. Snnit [nj liel niannel|e

een derde lanjjer dan de seapns, tii| liet wijlje tweemaal iuo lang; in belde seksen lot aan bel uiteinde beslipjield. Ilij bel

manni-lje alleen de iniddelscbenen met een liaakvorillig tandje, l.enpte 'iri— -t mm. In iandige Imss, hen

Naverwant aan deze soort is C. A 11 b e i Hobeiii- , welke in liel Noorden van l'rankrijk {Soi|«ie) voorkomt, Ittj deze is liet

Ilalsscliild meer Irapezoidaal en reikt de wille seulellairvlek 7ijwaarts niel verder dan tol fl^de :!e Inssebenrninile. Ook is

bieraan verwant eene meer /uideli)ke soorl C Javeli Brii., welke bij Hanibiirj; ( ') zon tievangen /ijn. I)e/.e ondersebeidi

zieb van erueifer door de vele duidelijke, glan/ipe raspbnilj.s op de 7e l(,l '.!. liiSMlienruinilcn der d.'kseliilden. I)p

.\ n e h n s a o f f i e i n a I i s.
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De 9c nissclicnriiimtc , van boven gezien, nauwelijUs zichtbaar. Onderzijde met grauwe ot

vvitgraiiwe ,
gewoon aaneenstaande, scbubjes liclcleed. Soorten van 2— 3 nini 47

47 Halsscliild aan de basis slechts weinig broeder dan over de middcllijn lang; met den scliijn van
een zijbultje, door eenige korreltjes gevormd; van voren niet diep iiigesnoerd, de voorrand
slechts weinig opgericht; met ecne middengrocf, vrij grof en dicht bcstippeld. Dekscbilden

langer dan breed. Zwart; onderzijde dicht witachtig licscluibd; bovenzijde door grauwe of

witgranwe (veelal nog met geelbruine scbubjes doonneiigd) en zwarte scbubvlekjes marmer-
acbtig. 0|) het lialsscliild de middellijn en de zijden dichter witgrauw beschubd; op de

dekschilden de naad (behalve eenc langwerpige zwarte vlek iets achter liet midden}, een

vlekje aan de basis van de 2e tiisschenriiintte, eenc dwarsvlek achter den schouder en het

uiteinde meer opvallend witacluig beschubd. Sprieten en tarscn rocstkleurig. Bij oniiitgekleurdc

exemplaren is de grondklcur (met de pootcn) iets roodhruinachtig. liij het $ alleen de

middel- en acbterschenen van een eindhaal;je voorzien; het laatste sterniet met een indruk

tusschen twee bultjes. Deze soort is gemakkelijk te lierkennen aan den meer gcstrekten

vorm. Lengte 2J- 3 mm. Verbreid, vooral in vochtige bosschen ; op Lycopus europaeus
en Ment ha sylvestris; Mei— Sept. ; de larve leeft in de wortels,

(conciunus Gylli., lycopi Gylh., perturbatus Gylh., Stcnbergii Thoins.) 24. melanostictus Marsh.

Ilalsschild kort, aan de basis veel breeder dan over de middellijn lang; de zijden volkomen
afgerond, van achteren iets naar binnen gebogen; zeer gewelfd, van veren sterk ingesnoerd,

de voorrand sterk opgericht; zonder middeugroef. Dekschilden gewelfd, inet scherpe, nauwelijks

bestippelde langstrepen en vlakke, gelijkmatig scherp raspacbtig-dwarsrimpelige tusschen-

ruimten. Zwart; de sprieten en pooten (behalve de roodbruine tarszolen en het roodbruine

laatste tarslid) zwartacbtig. Onderzijde dicht wit beschubd. Halsscbild met 3 witgranwe
langsstrepen. Dekschilden, in eene dubbele rij op elk der tusschenruimten, met witte baar-

scbubjes bestrooid; bovendien met eene lange, witte scutellairvlek en met een meer of

minder ontwikkelden, soms rudimentairen of geheel ontbrekenden (meestal bij het ^)
witten dwarsband aan de zijden. Lengte i\— 3 mm. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk
(Somme) en Duitschland (al b osign a t us Gylh.) i)

48 llalsschild aan weerszijden met een duidelijk, spits bultje; met eene wit of geelwit beschubde
middellijn, aan weerszijden daarvan hoogstens niet enkele verspreide, witte scbubjes. Sprieten

en pooten geheel zwart, alleen de tarszolen eenigszins roodhruinachtig. Zwart; onderzijde dicht

wit beschubd. Dekschilden op de tusschenruimten met witachtige scbubjes bestrooid, welke iii

bet midden van den zijrand en nabij bet inteinde tot een meer of minder duidelijke dwars-

vlek opeengehoopt zijn; bovendien eenc witte of geelwitte scutellairvlek, waartegen een

klein basaalvlekje op de 2e tusschenrnimte. Lengte 2 mm. Bij den Haag en Sclieveningen;

April, Mei; zeer zeldzaam. In België bij La Hidpc. Volgens iJ(;</t;/ leeft deze soort vermoedelijk

op Teucrium scorodonia en niet op eene Euphorhia. . . 25. eupborbiae Cli. Bris.

Halsscbild aan weerszijden met een stonp bultje. Tarsen geheel roestkleurig. Lichaam een

weinig korter en meer gedrongen dan euphorbiae, in voorkomen iets aan C i d-

norrhinus q nad r imac u la t us L. herinnerend. Zwart, dof; sprietwortcl roodhruinachtig.

Onderzijde vrij dicht met breede, witte schubjes bezet. Bovenzijde met, gedeeltelijk in

rijen, witachtige schubjes bestrooid, welke over bet midden en aan weerszijden van het

halsschild, als ook tot eenc llauwe dwarsvlek in 't midden van de zijden der dekscliilden

opeengehoopt zijn; bovendien eene lange, witte SJutellairvlek. Lengte bijna 2 mm. Deze,
'in Engeland, Duitschland en Dabnatic voorkomende, uiterst zeldzame soort, werd eenmaal
bij Bergen-op-Zooni, Juli, gevangen 26. urticae Bohem.

49 Scutellairvlek der dekschilden van den zijband docjr 4 onbeschubde tussclienruiinten gescheiden

,

al of niet met een wit basaalvlekje op de 2e tussehenruiuite. Schenen en tarsen geelbruin-

achtig of roestkleurig 50

Scutellairvlek met den zijband verbonden door eene reeks van samenhangende vlekjes, ofdeze
is slechts 0|) de 4e tnsschenruimte onderbroken 51

50 Tweede tusschenruiinte op de dekschilden zonder basaalvlekje. Halsscbild aan de zijden slechts

bultig gewelfd, niet hoekig uitstekende; van voren sterk ingesnoerd. Voordijen met een

grooten tand. Zwart, onderzijde dicht witachtig beschubd; bovenzijde zeer spaarzaam grauw,
witachtig en zwartbruin beschubd, de lichtere schubjes hier en daar op den kop, over het midden
en over de zijden van het halsschild, alsook aan de basis en aan bet uiteinde der dekschilden

gewoonlijk iets meer opeen gehoopt; de scutellairvlek en de zijband, alsook eene vlek op bet

uiteinde van den naad krijtwit en zeer tegen den donkereu grond afstekend. Bij het $

I) N;ivi-r\v:iiU is V.. ji a I 1 i d ir u r ii i s H. üiis. (u i I i e ;i i- H liris. , iK-r Itulimi ) . hij w.-ik<> Ay fiiniculils ijer spnVli'i) i'H de

larson (iciieel i-uiiJ i-ii d'- tussi'li..iii'i]inilt'ti dri di ksiljililcii vnii W riji'ri \vilj;raii\v liaarsiliiilijcs viiui'/icn /ijii. In .Nnord-

I'ralikrijk (omsncki'ri van l'ari)^).
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met ccii diofi langsgrocFjc tiissdicii twee scheriie bultjes op liet l:i:uste steniiet. Deze sooft

licrinnert eveneens eenigszins aan C iil n o rrli i n 11 s q ua d ri ma e n I at ns L. Lengte 2—23 min.

0|) vcrseliilleiuk Bor'ra gi nceë 11 als: S y ni pli y 1 11 m, Cy n o g 1 ossu m , Eeliiuni, A n-

eliusa, I. it licispermii m", Myosotis, April-Jnii; de larven leven in den voet der stengels.

Vcrlireid en niet zeldzaam (interscetiis Cenii.) 27. asperiroliarum Cylli.

Tweede tnssclicnniiinte op de dekseliilden met een wit basaalvlekje, dat tegen de langwerpige

scutellairvleU aansluit, llalssehild aan weerszijden selieri>hoekig iipgcriclit. Zwart, dof;

onderzijde dielit witgranw bcscliulul. He middellijii en de zijden van liet lialsseliild wit,

grauw en bruinaclitig'bescliiibd ; dekscliilden grauw en bruin vleUliig bescluibd, de voorliell't

van den naad (mee liet daaraan grenzend basaalvlekje in de 2e tusselienruimtc), eeiie

scliccve, van ilc seliouderbnil tot aan liet midden reikende, dwarsvlek, als ook het uireiiuic

(met eeiie topvlek op den naad) witaelitig bescluibd. I.eiigteiJ - 2* mm. Op voehtige plaatsen,

vermocdeliik op Lycopus europaeus of' M e n tli a-soortcn. Zeer zeldzaam; Wanisveld,

Mei, juli, ei> lireda, in aanspoelsel van den Mark, Dec.
(occultiis Gylli.) 28. arquatus llurbst.

51 De witte leckeniiig op de dckseliilden steekt duidelijk tegen liet overige seliubkleed alen bestaat

gedeeltelijk uit een boeluigen niiddenband , welke van den zijrand zich in de richting van de

scutellair"v'iek voortzet, doch slechts in e'cn enkel geval (bij C. m o 1 i to r) zich ünal'gebroken

daarmede vereenigt; het zijdelingsche gedeelte van dezen band is nimmer np de Se tusselien-

ruimtc onderbroken 5^

De witte tcekcning op de dekschilden (eveneens een bochtige middenband) zeer Hauw uit

het dichte, bruinaclitig-grauwe of grauwe schubklced afstekende, door niet samenhaiigentic

vlekjes aangeduid; liet zijdelingsche gedeelte van dezen band op de 8e tusselienruimtc in

den regel onderbroken. In vorm ongeveer met campestris overeenkomend, doch veel

kleiner; bruinzwart, dof (een onuitgekleurd exemplaar geheel roodbruin). lialsseliild zeer

breed, van voren sterk ingesnoerd; de voorrand duidelijk opgericht; aan de basis, in

het midden, iets ingedrukt; bij versche exemplaren met .; grauw bescliubde langslijneii.

Dekschilden, behalve \le llauwe witte teekeiiiiig, dicht witgranw, grauw, geelbruin en bruinachtig

dooreen bescluibd; vooral cciie langwerpige, zwartaclitige iiaadvlek achter het midden in den

resel duidelijk in 't oog vallend. Onderzijde dicht witgranw bcschubd. 15ij het $ met een

duTdelijk gro'efje tusschcn twee bultjes op het laatste stcrniet. Lengte 2— 2è mm. In gras-

velden, op kamille, de larve leeft in de stengels. Verbreid en op sommige plaatsen niet

zeldzaam (gallicus Gylli.) 33- rugulosus Ilerbsi.

52 Lichaam brecder en meer gedrongen dan bij de naast verwante soorten. De 4e tussclienruimte

op de dekschilden zonder bijzonder in 't oog vallende, dichter wit bcschubdc langsstreep.

Zwart, dof. Onderzijde dicht witgranw bescluibd. Rovenzijdc met witgrauwe (soms ook geel-

grauwe) en zwartbrnine haarscluibjes, vlekkig bedekt; de middellijn en een breedere langs-

baiid aan weerszijden van het lialsseliild witgrauw hescliubd , de zijbuit zwart; dekschilden

met scherp geteekenden, bochtigen, wit bescluibden middenband, welke van de drie-lobbige

scutellairvlek door de 4e tusschenruinue gescheiden blijft; deze tusscheiiruimie is, evenals

de overigen, hoogstens slechts met rijen witte scluibhaartjes bedekt; een gedeelte vóór en

achter den middenband, alsook nabij het uiteinde , benevens eene langwerpige naadvlek,

blijven zwart. Halsscbild bijna tweemaal zoo breed als lang, de voorrand sterk afgcsiioerd

en" duidelijk opgericht. Bij het $ met een dwarsiiidruk tusscben twee scherpe langsbultjcs

op bet laatste sterniet. Lengte 2.^—3 mm. ()|i Chrysanthemum Ie u ca 11 1 h e m 11 m;

verbreid, doch over het algemeen zeldzaam. . . (variegatus Oliv.) 29. campestris Gylli. i)

NaïiTWiinl a;in C. ca 111 |i .• s l r i s i", [ii i I I i' lu I i i ScliulUp. wi-lk.' -u.jii njkvlijk ino «niol i» als eer-Ip-iiofiudf, du.li

ln.ariizaki-lijk lan;;:er rii van Avl*', tfveiiaU de uverifre aainorwatite suurlt-n . dour den zuiver eivüniii!,"'n ,
iii de breedlr

Si\v.|ld.il 'vunn uiideisilicideil is. De gelieele büvciuijde is van een inalig diclil geelgrauw selnibkleed vuoi/ieu .
vvaaruil dr

itJi-aklerislieke wille en donkere tepkening weinig scherp in liier en daar iets nilvlueimd en unduidelijk uitsleept; de gelieele

underjijde is zuiver wit, niet wolkig Uiel ruudaülilige si-lmhjes gelijkmatig dielil l.edekl. Halsscliild aan de liasis liel breedst,

van hier legen den vüurrand llanw gebugeu; de vourrand vrij scherp afgezet en schuin opwaarts gebogen, aan weerszijden

met een klein zwarl bullje, met eene van voren lichlere en meer verbrcede , wil bescliubde middellijn, ouk aan weerszijden

eene dergelijke gebogen lijn Dekschilden in de lijiie sli|ip<-llilnen met ie nj dicht uj.eelislaande scbubjes; eene 3-Iakkige

scniellairvlek. een door de te donkere lussclienrnimle daarvan gescheiden, op de lie lussilienruimle naar achleren spits

uitgetrokken zi|banJ. een daaracliler gelegen [mdnidelijke Iwei-de dwarsband , de zijrand van het midden lol aan het uMi'inde,

pene wilte topvlek, alsook het uileinde van den naad mei, nergens zeer dicht staande, rmide, witachlige scbubjes
;
de donkere

teekening beslaat nit eeiie langwerpige, donkerbruine, niet scherp begrensdi' naadvlek en meerdere onduidelijk begrensde,

bruinachtige laugsvegen, vooral o[i de ouevene tnsschenrniiiiten. lïij hel inannelje zijii de voorsclienen, als nilzouderiug in deze

gToe|i, aan den top van een klein, maar duidelijk tandje voorzien. Lengte -ij-:! min. Op A c h i 1 I e a lu i I I e f o 1 i u in ,

iil Noord- en Middel-Diiil>ctitand. o a. bij lïamien en Keulen, tll'schoon iiiij deze soort onbekend is, bezit ik toch een

exemplaar van t r i a n g u I u ni Boli., liri.sout. uit Wageningen, dat het midden hondl lussehen deze soort en in i I I e I o I i i

;

volgens Svhnlllr (Deutsche Kut. /.eils. 189(1 biz, -271)) is bet deze soort, die door de diiilsrlic eiltomologen en ook door

bein (I. c. 180j, bIz. ii'tl) meestal voor molilor (lylh. gehouden werd.
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I,iclianm smaller, niccr gestrekt. De 4e tusscheiiriiinite op de deUscliildcii met een sclicrp afstekende,

diclitcr wit beschnbde langsstrecp op de aciiterlielft 5^

53 De witte zijband op de dekschilden begint reeds op de 4c nissclienriiinite , daardoor loopt de
bocluige middenband onafgebroken door en is met de sciitellairvlek vereenigd. Het midden
van den rug is, van terzijde gezien, evenals bij ni ela n os tiet ns, vlak zadclvormig inge-

drukt; de zijden der deksehilden zijn nagenoeg recht, naar achteren een weinig eonvergeerend,
met voor het uiteinde zijwaarts hoekig uitstekende builen en achter de schouders op de
5e tusschcnruimte iets uitgebogen. De grondkleiir van het schubkleed der bovenzijde is

verschillend; op de achterhclft der deksehilden, achter den uiiddenband, meestal licht witgrauw
met eenige scherpe, krijtwitte langslijnen; daarvóór veel donkerder, meestal zwaribruin;
veelal is ook de bovenzijde bruingeel, eerjigszins metallisch glanzig bescliubd. llalsschild

met eene scherp begrensde, wit bescludnle iniddcllijn en aan weerszijden met een, doorliet

zwartbriiine bultje onderbroken, langsband. De wit beschiibde niiddenband op de deksehilden

is scherp aangeduid en niet onderbroken, hij reikt reeds op de 5e tusschenrnimte over het

midden en gaat dan, onder een hoek, in den zijrand over. Achter de scntcllairvlek bevindt
zich eene zeer scherpe, reclithoeliige, dmikere naadvlek; vóór en achter den middenband staan

eenige korte, niet scherp begrensde bruine langsvlekjes. Deze soort is gemakkelijk te her-

kennen aan den scher|)en, dicht wit beschnbden, onafgebroken doorloopcnden middenband
en de evenzoo dicht wit beschubdc langsscrepen daarachter op enkele iiisschenruiniten.

Lengte 2I mm. Vermoedelijk op Ac hi II ca ui i 1 1 e fol i u m. Deze Znid-Eunipeesciie soort,

weike, volgens Schnl/zc, in West-Frankrijk tot in Bretagne voorkomt, werd eenmaal bij

Runde nabij Maastricht, Juli, gevangen 30. molitor (".ylli. i)

De witte zijliand op de deksehilden begint eerst op de 5e tnsschenruimte; de bochtige midden-
band is op de 4e-, zeldzamer o|i de grens van de 4e en 5e tusschenruimten onderbroken en

derhalve niet met de scutellairvlek vereenigd; bij C. triangnlum, waar de middenband
nit los aaneenstaande, wit bescluibde vlekies bestaat, bevindt zich veelal op de 4c tnsschen-

ruimte ook een wit vlekje 54

54 Halsschild ecnigszins trapezoidaal, aangezien de zijden van af de basis tot aan den voorrand
geleidelijk gebogen zijn en slechts een klein zwart bultje vertoonen; tamelijk vlak; de

voorrand niet bijzonder sterk afgesnnerd en slechts zwak opgericht. Tweede lid van den
fnniculiis iets korter dan het eerste. Eene kleine, tamelijk korte en gewelfde soort, bij welke
tegen de zwarte, met grauw gevlekte, grondkleur van het schubkleed de wit beschnbde
teekening duidelijk afsteekt. De dwarsband op de deksehilden reikt op de 6e tnssclienruimte

nog juist tot aan het midden, is op de 4e tnsschenruimte veelal donker onderbroken en

bestaat int los aaneenstaande, dicht wit bescliubde vlekjes. De achterrand, de middellijn en

aan weerszijden eene nagenoeg rechte, van af den achterrand schuin naar biinien tegen den

voorrand gerichte lijn, wit beschnbd. Tweede lid van den funiculus iets korter dan het

eerste. Bij het ^ het anale sterniet met twee kleine, witte haarbosjes aan het uiteinde.

Lengte 2—2j mm. In grasvelden, vermoedelijk op Achillea millefolinm, zeldzaam;
den Haag, Katwijk, Velzen, W'ageningen en Valkcnberg.

(vicinus Kraatz) 31. trianguluin Bohem., Brisout.

Halsschild niet trapezoidaal, de zijden meer opvallend hoekig, doordat het zijbnlije veel meer
ontwikkeld is; de voorrand veel meer opgericht. Tweede lid van den fimiculus aan het

eerste gelijk, liet schubkleed op de bovenzijde is bruinachtig, geelbruin, zwart en wit.

Deze soort herinnert zeer aan molitor, doch onderscheidt zich gemakkelijk doordat de

wit bescluibde zijband zich op de 5e tusschenruinite , onder een scherpen hoek, een eind naar

voren voortzet en door de 4e-, zeldzamer door een gedeelte van de 4e tnsschenruimte,

van de scutellairvlek gescheiden blijft; bij molitor daarentegen loopt de zijband van af

Buven^enoemde , zeer giiede, hesdirijviiif; v;mi C. iii u 1 i I o r Gylli-, door .1. Sihtillzv (Deulscb. Ent. /eils. 180(1, blz. 270)

(gegeven, pasi Yülküinen üp lli-t eM'iii])!;iar uil Bumli' i-ii is in. i niet anders dan wat Seiftlilz (l-'auna Balliea. 1H91, bU- 020)

in zijne, wel is waar zeer liorie, beselii'ijvin^ van molitor Scb. (Gylb.) bedoelt. In de beide liesclirijvingen is liel de

onaigebrolien . doorloopellde, dieht wit besebubde iniddeiibaiid die voor de soort karakteristiek is. In de Deutselie EnI. Xeils.

lïStlr» biz. ^liVl bespreekt Sthlillzt' tie door Sciillitz gegeven beselinjvilig van i]. in o I i t o v Seb. (t r i a n g ii 1 u in Seh.) en

noemt deze suori I r i a n g u 1 u ni Bob. = e li r y sa n t b e ni i (lerin. tm o 1 i t o r Seb.. Seidl), dns die inel niet onder-

broken dwarsband Volgens Scliiillic (b e. IS05, blz. 208) nu zou St'iillil:: de gewoonhjk als molitor geduide soort —
! Il r y s a n I 11 e ni i r.ylli. en omgekeerd c b r y s a n I b e in i Gylb. — molitor Seb. noemen. Deze eonelusie is mij, in

verband niel de in 1S90 door Stliiil[:,e gegeven besebnjving van molitor (^vlb , iiiel reeb! duidelijk ; ware zij juist, dan
zou derhalve de soorl met onalgebroken. doorbiojiendeii middenband niet molitor maar e h r y s a n t b e ni i Gylb moeien
lieeten , dus ware de heselinjving door SiJi)illtc gegeven (I. e ISOO blz. 270) niet die van molitor, maar van e li r y s a n-

l tl e 111 i Gylb. volgens zijn eigen onderzoek in IK'.t.'i Vergelijken vvij nu verder wat Schliltzt' (1. c. 18'JG blz. 271) zegt van
C. t r i a 11 g u I u m Buliein. , Bris. (aan welke loeli nog synoniem moet zijn e b r y s a n t b e m i (^erm. , ni o I i I o r Seb.,

Seidl., allioewel SchttlUc bet er niet bijvoi-gl), dan lezen wij dat de nii'ddenband op de 4e tuselienruimte rrt-hil donker

onderbroken is en uit /os aini<'i-inltianili' , diilit vvil be-ebubde vlekjes beslaat. Vit een en ander volgt dus m. i. duidelijk,

dat de beselirijving van molitor Seb. (Gylb) door Srhililz zeer juist is en deze soort volstrekt niet t r i a n g u I u in

Bob. (e II r y s a u 1 b e ni i Gerin) mag beften, G. l r i a n g n 1 u in Bob. en c li r y s a n l b e ili i Gylli. (nee Geriii ) zijn m. i.

[wee goede soorten, die door Itiiltt duididijk oiiderselieiden zijii.
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Jc 5e tussd.cnniimtc meer reclu en oiiafgcbroken tcscn cIc sciitclhirvlck aan. Overigens

steekt de witte scluibteekcnini» wel sLiicrp van ile bruin en jicelbrnm gevlekte grondklcnr

af, doch is niet zou dicht krijtachtin als bij mulitor. liij het i het laatste sterniet met

een lijn langsgroefjc op de topliellt; bij bet $ met twee naar achteren gerichte, convcr-

acerende langsbiiUjcs, het groelje daartnsschen geelachtig viltig. Lengte 2^—2! nun. In

«rasvelden, vermoedelijk op Ch r vsa n t b em u ui I e n can the m n m ; zeldzaam, Rotterdam

en Haarlem. . . .
". :,2. chrysanthcm. (.ylb. 1)

55 Acbternind van het balsschild nagenoeg recht. [Moten roodbrnin ofrocstkleiirig. Dijen ongctand. 56

Achicrraiul van liet balsschild aan weerszijden duidelijk nitgebogeii, in bet midden een weinig

tegen het schildje uitgezakt S'

=.6 Dekscliilden over den gehcelen naad met een krijtwit bescbubdeii langsband, welke zich naar

voren over de geheele middelliin van bet balsschild voortzet. Zwart, dol; sprietwortel en

pooien roodbruin. Onderzijde zeer dicht wit bescbubd, bovenzijde granwbruin beliaard; de

dekscliilden, behalve de wi'ttc naadband, ook aan den zijrand dicht wit bescbubd, bovendien

hier en daar mei enkele verspreide witte scbubics. Balsschild nagenoeg zonder zijbnltje, de

voorrai'd matig opgericht. Bij bet ^ met een diep dwarsgroel je tiisscheii twee scherpe bultjes

op bet laatste sterniet. Lengte iJ - 2| mm. Vooral in het voor- en najaar, oji bloeiende

Al linm-soorten Verbreid, doch overal vrij zeldzaam 36. suturahs 1'.

Dekscbildcn met eene witachtig beschubde scntellairvlek en met vele verspreide, breed-ovale,

witicliti»e scliul\jes iets gemarmerd. Zwartbruin, de dekscliilden donker-, bij weinig uitge-

kleurdc^esemplaren lichter roodbruin; sprietwortel en pootcn roestkleurig of roodbruin.

Halsschild niterst dicht hestippeld, met sterk ;opgericbten voorrand en een weinig duidelijk

korrelig zijbnltje; over het midden en aan de zijden meer ol minder duidelijk met cenige

lichte schubjes' bedekt. Tnsschenriiimten der dekscbilden met twee rijen naar achteren ge-

richte, grauwe haartjes. Lengte ii-2 mm. Vermoedelijk op Al li u m-soorten, vooral in

den iiazomer. Zeldzaam, Arnb'em en Houtbem bij Maastricht.

(albosciitellatns C.ylli.) S?- coDsputus Oerm.

e-r Dekscliilden met eenc, nit witte (ook wel gedeeltelijk geelwitte) schnhjes gevormde tcckening,

bestaande uit eene scntellairvlek Qd'ic gedeeltelijk roestkleurig kan zijn), een zijband en eenc

topvlek. Dijen sterk getand. De biertoe helioorende soorten bcrinneren in voorkomen aan

die van den c r uci te i"-grocp (zie blz. 685) 5»

Dekscliilden zonder icekening, hoogstens met eene kleine, wit beschubde scntellairvlek. . . 59

r8 Scntellairvlek geheel wit, ecnigszins kruisvormig, bet bnitengedeelte tot de 4e tusscbenrnimtc

meer naar achteren gericht. Tarsen zwartaclitig, zeldzamer iets roodbrumachtig. Dijen zonder

duidelijke, ringvormige vlek. Zwart; onderzijde en de zijden van bet balsschild breed

wil Csoms iets geelwit) bescbubd; het kleine, stomp-kegelvormige, zwarte bultje geheel door

het wit ingesloten; de middellijn gewoonlijk alleen van voren en van achteren wit bescbubd.

De topvlek op de dekscliilden, welke, evenals de zijband in het midden, met den wit bt;-

schnhden zijrand samenhangt, breidt zich nu eens wat meer dan eens wat minder ver nit

en sluit eene zwarte topvlek in; daardoor zijn de dekscbilden nu eens meer opvallend

zwart, dan eens meer wit. Hij het i "ict i-'cii oppervlakkigen dwarsindruk op bet laatste

sterniet. Lengte 23—3è mm- Verbreid op Ca r duns nutans en crispus; o.a. niet zeld-

zaam in de duinen' 3». litura t.

Scntellairvlek bestaande uit eene roestklenrige naadstreep met eenige witte vlekjes aan weers-

zijden. Tarsen roestkleurig. Dijen met eene duidelijke, witte ringvlek. Onderzijde en zijden

van bet balsschild dicht wit' bescbubd; het zwarte bultje alleen van voren en van buiten

door het wit omgeven; balsschild over het midden meer ot minder doorloojiend roestkleurig

bescbubd. Dekscbilden dicht niet zwartbniine baarschubjes bedekt; behalve de luadvlek,

met eene uitgerande topvlek en een met den witten zijrand san.enhangenden zijband 111

het midden. Bij het J' met een llanwen dwarsindruk tiisschen twee opgerichte bultjes op

het laatste sterniet. Lengte 1—3^ mm. Op Cirsinm- en Card n ns-soorten
;
de larve zou,

volgens V. Frauaifeld, in den stengelvoet leven. Uitsluitend bij Maastricht en Valkeiiberg

(Limburg), luli, gevangen. In Iklgiü bij Otrange. In de Uijnprov. bij Aken.
_^ c^

.
a ^ ,^ trimaculatus 1'.

5y Sprieten, snuit en pooten zwart; bij C. cochleariac zijn soms de schenen en tarsen een

weinig roodbruinacbtig

Sihiillz,- (I. iv ISM. Ml. ilW) reki-Mt 1(11 de var. /i'/"™'"« ''>'li' "'•i"l>'-"'''"' '"J "'"""''""'''''"'"""',''''',•''
n'" '1'

liis«,l,o,iruiiiilon oncl(.rhr..k™ is, of l,-.. minsle niol voUrdii: doürlüupl Daar .SV/ii.;/;.' Inrr u h r y s :, n 1 li . m . (.ylh. nl»

<Vil>,..i.-in aan l r i a 11 u u I u m Buliem. , lirU, (inolilor Cyll.., Seidl.) duidl, J..o moH .i,.|: uilsen.aakt vvurd.al ui de;.' var.

h'hoürl lul d,- war., molilur C.,lh. uf wel M c.n d,T Uvw andm soorlrn , h r y -. a n I 1, . m i (.yll, .d 1 r
.
a u if u 1 u m

Buhp.n Hris. M. i. is /i'viiraO,.»' llvlli. vw. ,ii.-t in ons K..d.i..d voorkoiiiiMid.- , var. van I r i a n s u I u cii. (V..Tg,dijk ia,K

df l..•^.•llrllvins Inj lliicli, Kaliafauna fiir Nord und MillHd.'nl.^.liland .•Ic. III 1S.>1
,

l.l. .i(i.>.

44



690 LXXVI. CURCULIONIDAE. — 76. CeUTHORRHYNCHUS.

Sprieten, het voorste gedeelte van cien snuit, tk tarsen, sclienen en gedeeltelijk de dijen

gcelriiod. Licliaain ccnigszins gestrekt, bronzig-grnennclitig; op de onderzijde diciit-, op de
bovenzijde gewoonlijk iets minder dicht witgrauw beschiibd; meestal zijn liet midden van
bet halsscliild en een gedeelte op de voorliell't der dekschilden, hetwelk ongeveer het eenigs-

zins neergedrukte gedeelte om het schildje begrenst, veel minder dicht beschubd, zoodat
de bronzig-groenc (op het halsscliild soms iets roodkopcrkleiirige) gronclkleur aldaar dnidelijker

in "t oog valt. Halvschild aan den voorrand niet opgericht, met eenc duidelijke tniddengroet".

Dijen met een klein, spits tandje. Lengte 2i—${ mm. In groot aantal bij Oud-Vroenlioven
nabij Maastricht, aan de St. Servnas-bron , op Nasturtium officinalc, Juli; ook bij

Meerssen, Juni. In België bij Otrange, in de Rijnprov. bij Crel'eld. Ook in Westfalen.

(olivaceus Gylh.) 45. nasturtii Germ. i)

60 Bekleeding der dekscliilden ontbrekend, ot' als cene uiterst lijne beharing, welke geen invloed

heeft op het glanzig voorkomen , 61

Bekleeding der dekschilden zeer in "t oog vallend, witachtig, hetzij wat meer of wat minder,
de grondkleur bedekkend. Halsscliild aan weerszijden, nabij bet midden, met een duidelijk

sclierp bultje 64

fii Dijen ongetand. F.pimeren van den mesothorax gelijkmatig beschubd 62

Dijen met een tandvormig liaarbundeltje. Epimeren van den mesothorax aan den bovcnrainl

dicht beschubd, van onderen nagenoeg kaal en zwart. Halsscliild met een duidelijk zijbultje en

eene verdiepte middellijn, de voorrand bijna niet opgericht; diep, grof, niet diclit bestippeld;

met drie geelgvanw behaarde langslijnen. Zwart, meer of minder blauwachtig getint; dek-
schilden donkerblauw. Dekschilden met diepe langsstrepen, waarin grootc, vierhoekige
stippels; de tusschenruimteii breeder dan de strepen, met eene rij zeer kleine schubhaartjes.

Het ^ met cene groote, aan de randen bescluibde groef op het laatste sterniet; het uiteinde

der middel- en achtersclienen met eene korte, kraclitige spoor. Deze soort herinnert overigens
aan enkele andere blauwe soorten met getande klauwen. Lengte 2— 2} mm. Langs oevers
op Nasturtium amphibium. Den Haag, Scheveningen , Rotterdam; April, Mei. Bij Tiel,

in aanspoelsel; Jan., Fehr ($ obscurecyaneiis f.ylh.) 43. scapularis Gylh.

62 Dekschilden zonder scutellairvlek 63

Dekschilden met eene kleine, wit beschubde scutellairvlek 2^. Zwart; onderzijde, vooral de
borst, dicht wit beschubd; bovenzijde fijn, neerliggend, witgrauw behaard; lialsschild over
de verdiepte middellijn en aan de zijden wit beschubd. Halsscliild van voren slechts zwak
ingesnoerd, de voorrand nier opgericht, met een duidelijk zijbultje; grof, doch niet zeer
dicht bestippeld. Dekschilden zonder buil voor bet uiteinde. Soms zijn de schenen en tarsen

een weinig roodbruinachtig. Bij het <? met een vlak, rond groefje op het laatste sterniet.

Op vochtige plaatsen; op verschillende Cruciferen, o.a. 0]i Cochlearia officinalis,
Cardamine praten sis enz. Verbreid en niet zeldzaam.

Catratulus Gylh., austerus Gylh.) 42. cochleariae Gylii.

63 Halsscliild met eene, weinig diepe middengroef; van voren sterk ingesnoerd, met dindelijke

zijbultjes, matig dicht bestippeld en hier en daar neerliggend behaard. Dekschilden helder

blauw, blauwgroen, metaalgroen (zonder bijgemengd blauw) (ab. c. cliloroptcriis Stcpb.), zeld-

zamer violet (ab. cyanciis Si.); met vrij diepe stippellijnen; de vlakke, iets dwarsrimpeligc
tussclienruimten met eene rij lijne, neerliggende, witgrauwe haartjes. Zwart; de thorax, (net

bet balsschild, veelal metaalglanzig. Onderzijde en de borst spaarzaam beschubd. Niet geheel

uitgekleurde exemplaren hebben roodbruine pooten en eenigszins door het blauw door-
schijnende roodbruine dekschilden. Bij het j' met een groefje 0|) het laatste sterniet, de
aclucrschenen aan liet uiteinde in een tandje uitgetrokken. Lengte i|— 2t mm. Zeer gemeen; 0]i

verschillende C r uci fe re n , als: L e pi d i u m, Capse 1 1 a, E r y s i m um, S isym b ri u m enz.

40. erysimi E.

Halsscliild meestal zonder duidelijke middengroef, dichter bestippeld; van voren sterk inge-

snoerd, met een duidelijk zijbultje. Dekschilden zwart, met blauw- of groenacbtigeii weer-
schijn; iets meer gewelfd dan bij erysimi, dieper en breeder gegroefd, in de langsgroeven
sterker bestippeld. Deze soort is in "t oog vallend kleiner dan erysimi. Lengte i— 15 mm.
Zeer gemeen op verschillende Cruciferen; de larve veroorzaakt, volgens A'/r^'v en ó'/iw/cf,

aan Si na pis ar ven sis knolaclitige wortelgallen. v. Fraiwnfel,! zou de larve in eene gal-

vorming van Tlilaspi perfoliatum 3) gevonden hebben.
(drabae Gemm. & Har., nee Laboulb.) 41. contractus Marsh. 4)

1) I>at deze soort pcwnimlijk lut tit^l m-iius I' u u ji li :i j; u s gerekend werd is ti-n efiifiiiiKilr unjiiisl; de gt-jiprirki' verstliilli-ii

zijn zeer opvalli'iid

2) Bij süiumiye exfriiplareii is de si-iuellairvlek eeiii{»sziiis iit^cwrcveii <d duur eiMif and'Te uuiiajk uiidiiid.-lijk.

3) Deze [daiu komt alleen in /.iiid-Liruhuifj: vuur.

4) Bij Oeteld in de lli|n|irov. werd, vuur bijna .'JO jaren duur den lieer £. e, /fi/M A, eene C- e re n a 1 11 I 11 s Bacli ontdekt, welke
souri, naar de lieselirijvitiji Ie uordeeleii , in kleur en j;ruuUe aan e u n I r a e 1 n s verwant niuel iijn , doeli naar liel seliijnl

duur latere schrijvers niet nader geduid is.
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78. Tapinotus.

64 SuiH'i-'ilijii'-'ii met ecnc rij iiccrligijcndc hnartjc; gi^lijl^ :i^iii lüc lici' tiissclicnruinucn ,
iluardoor

met ccii vrij dicht, witgr.-iuw liaarUlced op ilc dcUscliildcii. Zwiirt, met uiterst gcrini;cn

bronzigcn wecrsclnjii ; lie onderzijde diclit witgraiuv bcscliubd; lie bovenzijde minder dicht

witgrauw- , slechts over de middellijn van het halsschild veelal iets dichter behaard. Ilalss.hild

van voren duidelijk ingesnoerd, met opgericluen voorrand; met cene oppervbUUige, van

voren en van achteren uieer verdiepte, veelal over de geheele lengte evenzeer verdiepte,

niiddengroel'; het zijhidtjc als ecne l;leinc d\var>lijn. Dekschilden 1,', maal zoo lang als breed,

nici lijne raspkorrels aan het uiteinde. Uc dichtheid van hel liaarkieed op de bovenzijde is

iets veranderlijk, ook is het soms als 't ware gedeeltelijk iets at'gewreven. Bij onuitgeklcurde

exemplaren zijn de dekschililen en de pootcn eenigszins roodbrninachtig. Lengte 2~2i mm.
Gemeen op bloeiende Crucit'ercn, o.a. op lirassica napus; de larve leeft in de iKuuven.

(brassicae Tocillon]) 44. assimilis 1'ayk. i)

Stippellijnen der dekschildcn zonder rij haartjes; de tnsschenrninnen met eenc regelmatige

dnbbeliij van korte, staalvorniige, neerliggende, witte scluibjes, welke veelal langsdennaad
wat dichter opeen staan. Sprieten geheel zwart; de knots groot, zoo lang als de laatste 5

leedjcs van den funicnins te zamen. Halsschild aan weerszijden met een lijn, lijstvormig

dwarsbnitjc. Deze soort herinnert zeer aan Cc 11 tor rh y n c h i d i u s t'loralis, d(ich is,

behalve door den --ledigen funicidiis, gemakkelijk door het anders gevormde zijhultje van

het halsschild en de schuhjes op de dekschildcn te herkennen; ook duet zij iets denken aan

C. naniis. Lengte iJ — ij mm. Op Lepidiiini campestre. Niet inlandsch. In Noord-
Frankrijk en Nassau (par vul lis Ch. liris.)

77. Pooi)lia,u;ii.s Scliüiili.

Sprieten in hel midden van den snuif ini^ep/an/ ; met "j-ledi^i^en fnniat/iis , welks

eerste tioce leedjes lan;^Kicrpig zijn. Snuit dun , draadvormig, layiger dan kop en hals-

schild te zamen , matig gebogen , veel smaller dan de kop. Oogen weinig of niet uitpuilend,

bij tegen het prosternum aangelegden snuit door ecne lobvormige verbreeding van het

halsschild bedekt. Prosternum v'iór de voorco.xae diep uitgerand en Jlauw uitgehold

,

overigens vlak , zoo ook het mcso- en metasternum. Halsschild slechts iets brceder dan
lang, van voren sterk versmald en ingesnoerd. Schildje zeer klein. Dekschildcn breedcr

dan het halsschild, meer dan de helft langer dan te zamen breed, de zijden tamelijk

recht ; elk aan het uiteinde afzonderlijk afgerond ; de zijrand achter den schouder

afgerond, zonder uitranding voor het voorste gedeelte van het episternum van den

metathora.x, de loe stippellijn met dit laatste eveiiwijdig loopend : hetpygidium grootcndeels

onbedekt. Lichaam gestrekt, tamelijk smal ; beschubd. Derde tarslid t'a'celobbig. Ktauiccn

gewoon.
Van de 4 Europeesche soorten komt i ^ ) in Nederland voor.

Pekzwart; dicht witgrauw, zeldzamer vuil geelaclitig-witgrauw beschubd; het midden van

het halsschild bruinachtig beschubd, met ecnc wit beschubde, eenigszins verdiepte middellijn.

Dekschildcn over den rug eenigszins vlak gedrukt, met lijne stip|)ellijnen ; bij goed uitge-

kleurde exemplaren met een 5-tal, niet scherp begrensde, bruin beschubde vlekken, van
welke ecne gemeenschappelijke op het midden van den naad en twee ter weerszijden op elk

der dekschilden zicli bevinilen ; de schouderbuil is onbeschubd. Soms breiden zich de donkere
vlekken over een groot gedeelte der bovenzijde uit en zijn zij weinig scherp van het wit-

grauvve schubkleed afgescheiden; bij vele exemplaren is een gedeelte van het midden van

het halsschild at'gewreven, waardoor de grove hestippeliug meer in 't oog valt. Pooten
geheel donker. Lengte ai—3J mni. C.emeen opNasturtium a m p h i li i u m en palustrc,
April—Juni. De larve en pop zijn door Letzncr beschreven i. sisymbrii 1". 3)

78. ÏJiitinotus Schönh.

Sprieten iets vóór het midden van den snuit ingeplant , met G-ledigen funiculus

,

1) Volgens SekUiJi zuu bij V.. assimilis lifl lialss(-!iild uvi-i' hel middi-n niet gegructd zijii, iels wal uriiTflwijti-lil np ft'in-

vergissing ïiiTust. De niet in ons gebied voorkomende C. a e n ei e o 1 1 i s Orm. (in e l a I 1 i n vi s rairai.l. in) welke In-I

lialsscbild breeder en dieper gegroeid is, on'ier>etieidl zieb gemakkelijk doiir den dlMdeh]ken koperglans en de nit-eslai

koperklenrig-gruene deksebilden,

i) Zie blz. ll'.IU nool 1.

'M Naverwanl en gemiddeld even gniol is eeae in Noord-Duil.ietiland {omslreken van Iterlijn) viiurkoinende IV H ij p l' f g a r l e n i i

Touru. {araneipe> l'ailst), welke door di- lange, spinaebligi' poolen (mei briiinroode sebenen) en vooral door liet lange

klauwlid in 'l oog valt. Hel lieliaam is, evenals bi) vele lï a g u i n i , mei een water a^liiotend diebt aanliggend,

geelgrauw Mliubkl.vd bedekt.



692 LXXVI. CuRCULioNiDAE. — 78. Tapinotus. — 79. Rhytidosomus. —
80. Rhinoncus.

7vclks eerste 3 leedjes lang en ,^estrckt , de overigen eenigszins kegelvormig zijn. Snuit
cylindervormig , iets gebogen. Snuitgroef niet diep maar duidelijk, tot op hei flauw
uitgeholde mesosternum doorloopend. Halssehild ongeveer zoo lang als aan de basis breed,

naar voren iets versmald; de basis aan weerszijden flauw uitgerand, in het fnidden
iets tegen het sehildje gcrieht ; iian voren aan weerszijden met eene lobvormige ver-
breeding tegen de oogen. Schildje bijna tiiet zichtbaar. Dekschilden breeder dan het hals-

sehild, met uitpuilende schouders; de helft langer dan te samen breed, aan het uiteinde

nagenoeg te zamen afgerond, het pygidium onbedekt latend ; de zijrand achter den
schouder en achter het epimerum van den mesothorax uitgerand , daarin wordt ecne
zijlob van het voorste gedeelte van het episternum van den metathora.x opgenomen

,

welke echter niet tot aan de \oe streep doordringt. Pygidium zonder kantige grenslijn
voor de dekschilden. Dijen met een zeer klein tandje. Klauzcen aan de binnenzijde van
een tandvormig aanhangsel voorzien.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart ol' pckbriiin; dicht met ascligraiivve, daUpansgewijzc bedekte schubjes bekleed. Sprieten
en pooten in den regel roodbrninaclitig, zoo ook gewoonlijk het niteindc van den snnit.

Halssehild met twee breede, bruine, door de aschgranwc middellijn gescheiden, langshanden.
Dekschilden inet een gemecnschappelijken, breeden, zwartachtigen dwarsband op liet midden ;

daarachter gewoonlijk met een veel smalleien, meer of minder duidelijken, uit afzonderlijke
vlekjes gevormden, donkeren dwarsband; de schonderbiiil en veelal enkele kleine vlekjes
op de voorhelft donker. Lengte 3J—4 mm. Langs bijna uitgedroogde slooten en in veende-
rijen, op Lysimachia viilgaris en thyrsiflora; de larve ontwikkelt zich inhetmerg
van den stengelvoet of in den wortel; Mei—Sept. In aantal bij Lochem ; ook bij Hilversum,
Loosdrecht, Doesburg, Voorst, Warnsvcid, Breda, Roozendaal (N. T.rab.) en Maastriclit.

In België bij liever, in de Rijnprov. bij Crefeld; ook in VVestfalen. De larve en pop zijn

door liosciihaiu-r , de gelieele levensgeschiedenis is door Biiddebecg beschreven.

Clysimachiae Oliv.) i. sellatus F.

79. Rhytidosoimis Schönh.

.'sprieten iets vóór het midden van den snuit ingeplant, met 6-ledigen funiculus.
Snuit lang, gebogen, cylindervarmig , iets langer dan kop en halssehild te zamen. Oogen
'weinig of niet uitpuilend. Halssehild kort, aan de basis veel breeder dan lang, naar
voren versmald. Schildje ternauwernood zichtbaar. Dekschilden kort-eivormig, eenigssins

kogelvormig en weinig langer dan te zamen breed; aan de zijden sterk afgerond en naar
het uiteinde zeer versmald ; hoog gewelfd; elk afzonderlijk afgerond , het pygidium
gedeeltelijk bedekkend ; de zijrand achter den schouder afgerond, zonder uitranding voor
het voorste gedeelte van het episternum van den metathora.x. Pygidium zonder gebogen,
kantige grenslijn voor de dekschilden. Snuitgroef van voren zeer diep,tot op het meso-
sternum doorloopend ; prosternum achter de voorcoxae verbreed. Dijen met een zeer klein

tandje. Klawwen aan de basis getand. Gevleugeld. Bij het $ het 2e stemlet met twee
kleine , witte haarbundeltjes ; het anale stemlet aan den top uitgerand; alle schenen in

een haakje eindigend.

Van de 5 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Zwart, weinig glanzig; de zijden van de borst, benevens eene langwerpige vlek op den naad,
achter het sciiildje, diclit wit beschubd. Halssehild ecnigszins oneften, grof liestippeld. Dek-
schilden met diepe, bestippelde langsgroeven ; de smalle tussclienruimten met kleine korreltjes,

waarop lijne, naar achteren gerichte, wiiachtige schubhaartjes. Lengte iJ -2 mm. Op vochtige
plaatsen, op de jonge scheuten van Popnlus tremiila en aiba; Mei—Aug., Ilnariem,
Vogelenzang, Katwijk, den Haag, Domburg, Utnidc en Valkenberg (Limburg). Ook in België
en in Westfalen i. globulus Herbst.

80. Rhiiioiieus Stepli.

Sprieten kort , dun , iets 'vóór het midden van den korten , dikken , eenigszins ge-

bogen snuit ingeplant; met ^-ledigen funiculus, welks leedjes geleidelijk in lengte af-
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nemen. Oogen iets uitpuilend , bij ingele,s;den snuit niet door eene lohvormif^e 7>erbreeding

van den voorrand van tiet halsschild bedekt. Halsschild breeder dan lang, naar voreti

versmald, veel smaller dan de dekschilden ; met of zonder zijbiiltje. Schildje bijna niet

zichtbaar. Dekschilden kort-eivormig , of 7vel meer gestrekt ; met stompe schouderhoeken ;

naar het uiteinde geleidelijk versmald , elk afzonderlijk afgerond , het pygidium geheel

onbedekt latend. Prosternum vóór de voorcoxae tot een smallen zoom gereduceerd , iets

uitgehold, de voorrand breed boogsgeivijze uitgerand ; de snuitgroef zelf , welke tusschen

de ver uiteenstaande , ?iaar binnemvaarts uitpuilende voorco.xac tot tegen het eenigszins

afwaarts gerichte mesosternum reikt, weinig diep. Achtcrdi/en achter het midden verdikt.

Schenen zonder haakvormigen eindtand. Klauwen aan de binnenzijde van een tand-

vormig aanhangsel voorzien. Lichaam matig gewelfd , meer of minder beschubd. Ge-
vleugeld.

De soorten leven hoofdzakelijk op P o lygo n um-soorten , doch vindt men ze veelal

op den grond. Eenigen [R. castor, bruchoides en gut tal is'], wellicht allen, kunnen
een -weinig opspringen.

De larve en pop, benevens de levens-wijze van R. castor, b r u c ho ide s ,
p e r i-

carpius en guttalis werden door Buddeberg beschreven; Kallenbach bericht iets

over de levenswijze van inconspec tns.

De 6 Europeesche soorten ko?nen ook in Nederland voor.

1 Dekseliildcn kort-eivormig, daardoor liet licliaam korccr en meer gedrongen; in de tussclien-

niiintcn der stippellijnen, ten minste voor een deel, niet meer of minderduidelijkc korreltjes

of met ecne rij kleine raspaclitigc verlievenliedcii ; bij pc ri carpius en inconspec tus zijn

deze onelVenlicden zeer onduidelijk of ontbreken gelieel. Halsschild aan de zijden met een

duidelijk, scherp bultje, dat bij pericarpius ontbreekt of slechts Hauw aangeduid is . . 2

Dekschilden langwerpig-ovaal of tamelijk gestrekt, daardoor het lichaam meer gestrekt. Hals-

schild minder verbreed, aan de zijden zonder bultje 5

2 Dekschilden in de tusscbcnruimten , althans voor een deel, met duidelijke korreltjes of met eene
rij kleine raspachtige verhevenheden. Halsschild met een scherp zijbultje 3

Dekscliilden in de tusschenruiinten , belialve de gewone, korrelige bestippeling zonder raspachtige

verhcvenlieden 4

3 Tussclienriiimten der dekschilden over de geheele lengte met eene rij grove, raspachtige ver-

hevenheden. Ecne dicht wit of iets geelachtig-wit beschubde scutelhiirvlek is zeer duidelijk.

Geheel zwart; onuitgekleurde exemplaren (met gele pooten) roodbruin Qlaripes Stepli.).

Sprieten en pooten roestklenrig. Onderzijde vrij dicht wit beschubd. Halsschild dicht en grof
besii|)pcld, met flauw verdiepte middellijn; aan de zijden en over de middellijn meer of
minder wit beschubd. Dekschilden, vooral op de acluerhelft, met vele kleine, witte schubvlckjes
bespikkeld; op het uiteinde van den naad met een meer opvallend wit schubvlekje; tusschen

de beide witte naadvlekjes bruinachtig beschubd i). Lengte 2 -2? mm. Gemeen, zoowel op droge
zandgronden als op vochtig oeverzand of kiezel; vermoedelijk op P o 1 ygo n u m aviculare.
Volgens BndiUhcrg de larven aan en in de wortels van Rum ex acetosella.

(fruticnlosus Herbst, granulipennis Gylli.) i. castor F.

Tussclieiiruiniten der dekschilden slechts voor een deel van fijne raspachtige verhevenheden
voorzien. De scutellairvlek ontbreekt of is zeer onduidelijk. Deze soort is korter en, vooral

aan de schouders, breeder dan castor; halsschild met eene duidelijke middengroef en nagenoeg
niet Ojigerichten voorrand; ook zijn de stippellijnen op de dekschilden duidelijker. Veranderlijk
in kleur, doorgaans meer bruinaclitig-zwart ; de voorrand van liet halsschild en het uiteinde

der dekschilden, meer of minder intgebreid, roestklenrig; soms zijn de dekschilden, behalve
om het schildje en langs de zijden, roodachtig (ab.c. nifc.scens Stepli."); de schubvlekjes zijn

veelal meer gcelbruinachtig of gedeeltelijk grauw. Lengte 2-2^ mm. Op vochtige plaatsen,

op Po 1 y go n um-soorteii; ook in aanspoelsel. De larve leeft, volgens Btidilebcrg , o.a. in

de stengels van P. nodosum (asperatus Gylh.) 2. bruchoides Herbst.

4 Halsschild zonder zijbuicje of is daarvan, tengevolge van een geringen zijindruk slechts eenige
aanduiding voorhanden; sterk verbreed, naar voren afgerond-versnrald; sterk bestipneld;

tnet eene, vooral aan de basis aangeduide, middengroef. Tusschenruiniten op de dekschilden
slechts iets breeder dan de stippellijnen. Dekschilden kort, kogelvormig-eirond; met eene
langwerpige, witachtig beschubde scutellairvlek; overigens meer of minder met witgrauwe

1) Bij een exemplaar uil Loosduiaeii üulbrekeii üji de ii^lieele buveiuijde df wille schuhvlekjes

daardoor herinnert deze eenigszins aan een klein ei. van i n c o ns pe u 1 u s.
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scliiilijcs bespikUcId. Zwart; sprieten en puoten rooilbruin of rnestkleiirig. Onderzijde en zijtien

v;in liet balssdiild dicht, witaelitit; beseluibd. Lengte 2i— 3I min. Op voeiitige plaatsen, gemeen ;

op verschillende I' o 1 y gon ii in-suurten en op Runiex o b t iis i fol i us, in welker stengels,

volgens Biiddelnri;, de larve leel't (nmbellae F.) 3. pericarpius l..

Halsschild met een scherp zijbnitjc en eene duidelijke niiddeiigroet'. Tusschenruinitcn op de

dekscliilden in 't oog vallend breeder dan de stippellijnen. Deze soort gelijkt overigens zeer

op pericarpius, doch vcrtoonen de dekschilden geene in 't oog vallende, witachtig beschiibdc

sciitellairvlek, doch deze is llanw en vaal; daarentegen is eene strook langs den gebeelen naad
dof en dicht grauw oF gccigrnnw bescluibd; ook zijn de 2 ol' 3 buitenste tiisschenriiiniten

en de onderzijde aldus bescluibd. Pygidinm, evenals het grootste gedeelte van de boven-
zijde der dekschilden lijn roestkiciirig- of gcelachtig-granw of grauw, vlekkig beschubd.
Sprieten en pooten roodbruin, bij licht gekleurde exemplaren geelroodachtig. Lengte 3—3^ nnii.

Op vocluige plaatsen, verbreid en niet zeldzaam; op Polygonuiii ain i)h i b i ti ni en
nodusuni. Volgens Kult eiih ach leeft de larve in de stengels.

(suturalis Oliv., gramineus I5edel) 4. inconspectus Merbst.

5 Scapus en schenen, soms de geheele pooten rood. Snuit zoo lang als de kop. Langweriiig-ovaal

;

zwart, minder uitgeklenrde exemplaren pekbruin. Onderzijde dicht wit of geelwit beschubd,
het pygidinm donker. Dekschilden met eene dicht wit- of geelachtig bescliubde scutellairvlek,

eene witachtige laugsvlck nabij het uiteinde op den naad en bovendien met de, veelal llauwc
aanduiding van een, uit afzonderlijke schnbvickjes bestaanden, dwarsband in het midden, of
wel met eenige dwarsvlekjes. Halsschild weinig verbreed, eenigszins kegelvormig, grof en

dicht bestippeld; met eene middengroef, vooral op de achterhelft. Lengte i*—2}, mm. Op
vochtige plaatsen, op Pol ygon 11 m-soortcn. Verbreid en niet zeldzaam. De larve, volgens
BiidJeberg, in de stengels van P. ani|iliibinin en bydro|)iper.

(snbfasciatus Gylh.) (? perpendicularis Reich) 5. guttalis Grav.

Scapus en het grootste gedeelte der schenen zwart. Snuit langer dan de kop. Tamelijk gestrekt,
zwart. Onderzijde en pygidinm (iju en gelijkmatig, witachtig beschubd. Dekschilden op de
achterhelft met een gemeenscliappclijkcn, uit witte scluibvlekjes gevorniden, lialf-cirkelvormigen

dwarsband; veelal ook eenige witte schubvlekjes aan de basis, aan de zijden eu aan het uiteinde.

Halsschild bijna zoo breed als lang; zeer tjicht, rimpelig bestippeld; de niiddellijn en de
zijden witachtig bescluibd. Lengte 2J—3! mm. Langs oevers, op Pol ygon 11 m am|iliibinm.
Zeldzaam; Arnhem, Brummcn eu Maastricht. In de Rijnprov. bij Crefcid. 6. albiclnctus Gylh.

81. Amalus Schönh.

Dit genus is navcrwant aan Rhinoncns, doek ondcrseheidl ziek vooral door den
6-iedi°en funiciiltis. Snuit lang en dun , ongeveer 6-maal zoo lang als breed; jceinig

bestippeld , van voren glanzig. Oogen iets gewelfd. Halssehild breeder dan lang , naar
voren eenigszins versmald; zonder zijbultje. Scliildje zeer klein., nauwelijks ziehtbaar.

Dekschilden korteivormig , matig gewelfd; aan de stompkoekige sckouders duidelijk
breeder dan ket halssckild; nauwelijks de helft langer dan te samen breed; aan het
uiteinde elk afzonderlijk afgerond , het pygidium onbedekt latend. Prosternurn zonder
snuitgroef, van voren niet uitgerand; vooreo.xac dicht aaneenstaande. Dijeti ongetand.
Klauwen met een tandvormig aanhangsel aan de basis. Lichaam kort-eivormig , slechts

'weinig beschubd. Gevleugeld.

J'an de 2 Europeesche soorten komt i /// lYedcrland voor.

Zwart, onderzijde witachtig bescluibd. Sprietworiel en pooten rood. Dekschilden zelden geheel
zwart, gewoonlijk aan het uiteinde of wel geheel roodbruin; met diepe stipiiellijneu , wier
stippels aan de basis groot zijn; tusscheiirnimten smal en ellen, even als het grof en dicht
bestippeldc halsschild met zeer lijne witgrauwc haarscluibjes bestrooid; de naad ictsdichter-

en eene scutellairvlek dicht wit bescluibd; veelal de gehcclc naad dicht wit bescluibd. Lengte
il -2i mm. Op vochtige plaatsen, tusschen gras, vooral in bossclieii. Verbreid, doch vrij

zeldzaam fscortilluin Herhst) 1. haemorrbous Hcrbst.

82. Phytobius Schönh.

Dit genus is naverwant aan Rhinoncus en Amalus. Van eerstgejioemd genus
onderscheidt het zich door den 6-lcdigen funiculus en de dichter bijecnstaande vooreo.xac, welke
hetzij aaneenstooten of iets van elkaar gescheiden zijn ; van A m a l u s doordat de snuit korter
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cn dikker, slechts 2 of hoogstens 3 maal zoo la>ig als breed, gebogen ofdofgechagrmeerd
is. Oogen sterk uitpiiileml. Halsschild in den regel met een duidelijk zijbultje en twee
tandvormige bultjes aan den voorrand ; bij P. e om ar i ontbreken deze bultjes geheel

of nagenoeg geheel Schildje klein , veelal onzichtbaar. Frosternum meestal zonder snuit-

groef; bij P. quadritubercnlatus is deze vMr de voorcoxae zwak aangeduid. Poolen
vrij lang. Derde tarslid meer of minder breed tweelobbig , op de onderzijde met eenc
haarzool ; bij P.ve latus , 7velke tusschen waterplanten ondergedo7npeld leeft, is dit tarslid
niet gelobd en zonder haarzool , bovendien zijn hier de schenen en tarsen van eenige
wimperliaren (zwemharen') voorzien. Klau^ven hetzij geïvoon , of 'wel aan de basis van
ee?i tandvormig aanhangsel voorzien. Lichaam in den ra^^cl kort-eivormig , verbreed

,

'lueinig gewelfd ; mei stevig huidskclet. Dekschildcn met stomphoekige schouders. Gevleugeld.
De soorten leve?! op vochtige plaatsen, langs oevers van rivieren en stilstaande

'wateren; op waterplanten. Po lygo nu m-soorten en op vochtig zand. Sommige schijnen
kleine springberuegingen te kunnen maken.

De ont'iciikkelingsgeschicdenis '<'an P. ]\'alto n i i , vela lus en {?) Ie ucoga st e r is

door Perris beschreven.

Van de 11 Europcesche soorten komen 8 in Nederland en 3 in het aangrenzend
gebied voor.

\ Voorcoxac duicielijU van elkaar gescheiden. Het 3e tarslid breed tvveelobbi", tweemaal zou breed
als liet 2e; liet klauwlid niet zeer lang. SL'apus tot aan den oogrand reikend 2

Voorcoxae dicht aaneenstaande. Het ,;e tarslid niet of slechts weinig breeder dan het 2e; het
klauwlid sterk verlengd. Scainis niet geheel tot aan den oogrand reikend, oC daarvan in

't oog vallend verwijderd "
10

2 Klauwen gewoon (Snb-gcn. Phytobius i. sp., Pclenomns Thoms.) 3

Klauwen aan de binnenzijde van een tandvormig aanhangsel voorzien (Siib-gen. Pa t h y rrh in us
Stcph.) " .... 8

3 Dckschilden zonder raspaclnlgc verhevenheden op de tusschcnniinuen. Prostcrniini zcnuler
snuitgroel' 4

Dckschilden, vooral achter het midden, met duidelijke, raspachtige verhevenheden op de buitenste
tusschenruiinten. Halsschild niet duidelijke zijbnltjes 6

4 Snuit kort en dik, ternauwernood tweemaal zoo lang als breed 5

Snuit vrij lang. bij liet J ongeveer 3 maal zoo lang als breed. Voorrand van het halssciiild inct
twee duidelijke, wijd uiteenstaande, tandvormige bultjes; de afstand tussclien deze tandjes
is nagenoeg gelijk aan de doorsnede van het voorhoofd; over het midden met ceiie, alleen
van voren duidelijke langsgroef; aan weerszijden een scherp bultje. Lichaam kort cn breed-
eivorniig; zwart, de onderzijde en de zijden van het halsschild gelijkmatig wit beschubd;
cene smalle scutelhiirvlek bruin met duidelijk grauw of wit uiteinde; de bovenzijde overigens
nagenoeg kaal of spaarzaam grauw bestippeld, zeldzamer vrij dicht vlekkig beschubd. Pooten
hetzij geheel rood of de dijen hoogstens in 't midden gebruind. Lengte i*—2^ min. In
vochtige bosschen , op Polygonum hydropiper. Juni— Oct. Verbreid,' doch overal
zeldzaam. In België bij Andcrlecht. . (notuia Gylh., Siiffr., nee Germ.) 4. Waltonü Bohcni.

5 Voorrand van het halsschild zonder in 't oog vallende, tandvormige bultjes; met zwakke
iniddengroef en onduidelijke zijbnltjes. Dekschilden niet diepe strepen, welke aan de basis
van weinig duidelijke stippels voorzien zijn ; door kleine, witachtige of witgrauwe schubvlekjes
gemarmerd. Onderzijde en de zijden van het halsschild dicht, wit beschubd. Scapus, of wel
de geheeie sprieten, de schenen en tarsen roodgeel. Lengte i§ —2j mm. Op vochtige plaatsen
en langs oevers, op Po I ygon u m-soorten ; ook in aanspoélsel. Verbreid en op sommige
plaatsen niet zeldzaam i. comari Herbst.

Voorrand van het halsschild met twee duidelijke, tandvormige, wijd luteenstaande bultjes; met
eene duidelijke middengroef en twee scherpe zijbultjes. Kort en breed eivormig; zwart, de schenen
rocstkieurig. Onderzijde donker grauw beschubd; aan de zijden van het halssciiild een breede
langsband en de epimercn van den mesothorax wit beschubd; achter het schildje, op den naad,
een lluweelzwart vlekje; bovenzijde spaarzaam, grauw vlekkig beschubd, of eenigszins ge-
marmerd. Lengte 13—2 mm. Langs oevers, zeldzaam; den Haag, Utrecht, Noordwtjk, Breda,
VVarnsveld, Bunde bij Maastricht. In België bij liever.

(nutula Thoms., nee Gerni.) 2. canaliculatus Falirs.
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6 Voornind van licc balsscliilci met cwee wijd uiteenstaande , tandvormige bultjes; de al'staiid

tussdieii deze tandjes is ongeveer gelijl; aan de doorsnede van het voorhoofd. Snuit kort en

dik, ongeveer tweemaal zoo lang als breed 7

Voorrand van het halsschild met twee dicht aancenstaande, tandvormige bultjes, welke slechts

door eene kleine, scher|)hoekige insnijding gescheiden zijn; met llauwe middeiigroef. Snuit

iets meer dan tweemaal zoo lang als breed. Stippellijnen op de dekschilden tamelijk breed;

de raspachtige verhevenheden op de dekschilden opvallend scherp. Zwart; schenen en tarsen

ot' de gclieele pooten roestkleurig. Onderzijde en zijden van het halsschild dicht wit beschiibd.

Bovenzijde met witte scliiibvlekjes bestrooid; achter het schildje op den naad met een dicht,

wil bescbiibd vlekje. Deze soort gelijkt zeer op granatus, doch ondersclieidt zich vooral

door de niet getande klauwen en de breedere stippellijnen op de dekschilden. Lengte 2 mm.
In vochtige bosschen. Niet inlandsch. In Frankrijk, Duitschland en Zuid-Zweden.

(granatus Tiioms., nee Gylli.) (muricatus Cli. liris. 1))

7 Dijen zwart, de schenen in 't midden berookt. Prostcrnum vóór de voorcoxae met eene zwakke,
aan de zijden iets kantig begrensde snuitgroel'. Halsscliild met 3 groeljes, het middelste achter

den voorrand breeder, de twee zijdclingsche klein. Onderzijde en de zijden van het halsscliild

witgrauw beschnbd; bovenzijde door grauwe scbubjes en schubvlekjes gemarmerd; soms
hier en daar een enkel parelmoerglanzig schubje. Bij het $ het 2e stemlet met eene zwarte
stip door witte schubjes omgeven. Lengte 2—2| mm. Niet zeldzaam op vochtige plaatsen, op
Polygonuni 1 apa th i t'ol i u m en persicaria en in aanspoelscl.

(quadiicornis Payk., notuia Germ.J 3. quadrituberculatus F.

Pooten geheel roodaclitig, de dijen soms aan het uiteinde iets berookt. Prosternum vóór de
voorcoxae zonder de aanduiding van eene snuitgroel". Halsschild nagenoeg zonder groetjes.

Onderzijde en de zijden van het halsschild wit beschubd. Bovenzijde, behalve het marmer-
achtige grauwe schubkleed, met vele goudgroenachtig glanzige schubjes. Lengte 2— 2J mm.
Niet inlauilscb. Volgens Dr. O. Sclincuier gemeen op het Noordzee eiland Borkum 2), o[) den
grond lusschen Artemisia's en in aanspoclsel. Ook zou zij bij Hamburg gevangen zijn

Cvolgens SeiiUi/z twijfelacluigj (velaris Gylh.)

8 Voorrand van het halsschild met twee ver uiteenstaande tandvormige bultjes; de afstand ttisschen

deze tandjes is ongeveer gelijk aan de doorsnede van het voorhoofd. Dekschilden zonder
raspachtige verheveidieden op de tusschenriumten , uiterst lijn behaard; met eene dicht witgrauw
bescbubde scutellairvlek. Zwart, sprieten grootendecis en de pooten roodbruin of geelachtig-

roodbruin; de dijen aan het uiteinde veelal iets berookt. Onderzijde dicht witgrauw beschubd.
Hnisschild grof en dicht bcstippeld, behalve de twee voorste tandjes nog met een spits

zijlniltje iets achter het midden. Lengte 2^—2i mm. Verbreid langs oevers, vooral op klei-

grond; op Po I y go'n u in-soorten en in aanspoelscl 5. quadricornis Gylh.

Voorrand van het halsschild met twee dicht aancenstaande, kleine, tandvormige uitsteeksels,

welke slechts door eene kleine, hoekige insnijding gescheiden zijn y

y Halsschild zeer grof en duidelijk bestippeld. Dekschilden, behalve de witte scutellairvlek, zeer lijn,

gelijkmatig behaard; ;i!leen de 5e tot 7e tusschenniimten met spitse, raspachtige verheven-
heden. Overigens in kleur met quadricornis overeenkomende, doch in 't oog vallend
kleiner. Bij het ,J de laatste 4 sterniten over het midden met een langsindruk, welke aan
weerszijden witte haarbultjes vertoont; ook het pygidium met een dergelijk haarbmideltje.
Lengte i^—2 mm. Op vochtige plaatsen, tusschcn de wortels van Polygonuni amphi-
bium. Vrij zeldzaam; den Haag, Loosduinen, Breda, Doesburg, Diepenveen, Middelburg,
Bergen-op-Zoom , Roernmnd en Mecr^ven. In de Rijnprov. bij Cleef.

(denticollis Gylh.) 6. quadrinodcsui Gylh.

Halsschild lijner, doch duidelijk bcstippeld; behalve de twee stompe tandjes aan dcii voorrand,
met een spits zijbtdtje op de acluerhelft. Dekschilden, behalve eene witachtige scutellairvlek

en eene dergelijke, veelal echter onduidelijke vlek achter het midden op den naad, overal
met grauwe schubjes of kleine schubvlekjes bestrooid; bovendien op bijna alle tusschen-
ruiniten met raspachtige verbcvcubcdcn. Zwart; onderzijde en de zijden van het halsschild

dicht witgrauw of gedeeltelijk geelwit beschubd. Schenen roestkleurig. Lengte 2{~2j mm.
Op vochtig oeverzaiul. Niet inlandsch. lu Westfalen 01 naar het schijnt in België (/?. Bor/'i;).

(Brisoutii Seidl.) (granatus Gylh.)

1) Ik heih twee e\eiii|tlareu uil de vuuniialige culleeli.- Muinïssril, iifkuiiislig van den Heer Kfnriiiiim Ie Brusael; uf deie in

Belgii' gevail},'en zijn kan ik niet uiUnaken.

-) Ik zag nimmer een exenijilaar uit un^ gebied; ik beiit deze Iraaie >oort uil Nuurwegen.
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84. Baris.

10 Het .5c t;ir>licl, ol'sdiooii slcclns weinig brccdcr liaii het 2e, tucli liiiiilelijlv iweelublilj;; op de

omier/ijclc van cene liorsielige zool voorzien. Scapiis der .sprieten niet geliecl tot aan den
oogrand reiliend. Schenen en tarsen zonder winiperharcn (Siib-gcn. I, i t odae t y 1 irs Redt.)-

Schedel met ecne duidelijiie laiigsUicl. Voorrand van het halsschild met twee zwakke hultjcs;

de zijlndtjes dnidelijk en scherp. Lichaam minder sterk verbreed dan bij de overige soorten;

zwart, sprictwortel en pooten (behalve de knieën en tarsen) geelrood. Onderzijde, de zijdeti

van het halsschild, alsmede ccnc sctitellairvlck dicht wit bcscluibd; de bovenzijde overigens

zeer dicht brnin en bovendien meer of minder vlckkig of inartiierachtig, soms bijna niei, wit

en grauw bescliubd. I.cngtc ai— 2^| mm. Langs slooten en vaarten, op verschillende water-

planten; April—Jidi. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(niyriophylli Gylh.) 7. leucogaster Marsh.

liet 3e tarslid niet tweelobbig en niet brecder dan het 2e, op de onderzijde zonder borstelige

zool. Scaptis der sprieten driemaal korter dan de fntiicniiis, tamelijk ver van den oogrand ver-

wijderd. Schenen en tarsen 1) van ceiiigc lange wimperharen (zwemharen) voorzien (Sub-gen.

Eitbrychins Tlioms.). Dofzwart, sprieten en pooten roodgeel; de knieën en het uiteinde

der laatste tarsleedjes zwartachtig. Onderzijde, de kop, de zijden van het halsschild en der dek-

scliilden met een dicht geelgranw of groenaclitig-geelgrauw, waterafstootend schubkleed bedekt;

de bovenzijde is lijner en spaarzamer beschiibd, behalve de middellijti van het halsschild en
de naad der dekschilden. Halsscliild duidelijk breeder dan lang, naar voren versmald; tiiet

twee zeer kleine, spitse biMijcs aan den voorrand en een veel grooicreii zijbuit achter liet

midden. Dekschilden veel breeder dan her halsschild; met sterk nitpnilende schouderhoeken,
lijne stippellijnen en breede tiisschenniimteti , van welke de 5e aati de basis meer verheven
is dan de overigen. Lengte iJ—2S mm. Deze soort leeft, zoowel in stilstaand als in stroomend
water, ondergcdomjield tusschen Potamogeton, M y r ioph y 1 1 n m en Hippuris;zij
zw-etiu gemakkelijk tusschen de plantendeelen door en legt zich met hare krachtige klauwen
ten anker. De larve leeft, volgens Perris, op de bladen van Myriophylluin spicatum.
Verbreid, doch overal zeldzaam; in aantal bij lloiithcin in de Geul, Juli.

(aquaticus Tlioms.; velaris Perris, nee Gylh.) 8. velatus Beek.

XXXIV. Tribus B a R i N i.

83. LiuiHobaris Bedel.

Dit genus ünderscluiiU zich van Baris doordat het pygidiitm geheel door de dek-

schilden bedekt wordt , de snuit niet door eene duidelijke dwarsgrocf van het voorhoofd
gescheiden en het 2c lid van den funiculus der sprieten veel langer dan het T,e is.

Van de 5 Europeesche soorten komt i /;/ Nederland voor.

Lichaam cenigszins cylindervonnig, tamelijk smal; zwart, matig glanzig, op de bovenzijde
inecr of minder inet liggende, witte, vrij lange, dicht aaneenstaande haartjes; de zijden

van den ireso- en metathorax, alsmede van het achterlijf uiterst dicht wit of geelwit be-

schubd. De zijden van het halsschild dichter witgrauw behaard dan de schijf. Snuit gebogen,
over de middellijn glad. Halsschild dicht en dnidelijk bestippeld, met gladde niiddellijn.

Dekschilden met diepe langsstrepen ; in de tusschenruinuen met eene stippelrij. Bij het (^ het

achterlijf met een ilauwen indruk aan de basis, bij het J gewelfd. Bij de kleinere, meer glanzig

zwarte var. pusio Bohem. zijn de haartjes op de tusschenruimten der dekscliildcn uiterst

kort en verder uiteenstaande, daardoor is deze minder in 't oog vallend bebaard; ook is

het halsschild aan de zijden niet dichter behaard; halsschild iets korter, de dekschilden wat
meer gedrongen; bij ab. c. martulus Sahlb. de metathorax en de eerste twee sterniten veel

minder diiht bescluibd. Lengte ai—4^ mm. Gemeen, op moerassige plaatsen en langs vaarten
en slooten, op (itncaceeën en Cyperaceeën. De var. /tm/o, met hare klcur-aberr.,

in de omstreken van ^L^astricht; in België bij Tongrinnc i. T-album L.

84. Baris Germ.

(B a r i d i u s Schönh.)

Sprieten kort en krachtig; wei i-ledigen funiculus , van welke het 2e lid zoo lang
is als het ^e. Snuit hetzij kort en krachtig, of lang, vrij dun en gebogen; van het

voorhoofd door eene divarsgroef gescheiden ; met op de onderzijde sterk convergeerende

1) De tnrseu ^iju aU hij ht-t (; li r J
s u lu e 1 i d e n-geuua Haeiu uu ia yevuruiil.
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sprictgrocvcn. Halsscliihl zoo lang als- of langer dan aan de basis breed , naar voren
7'ersinald. Schildje klein, rondaeh/ig. Dekscliilden langwerpig, zoo breed als- of slechts

weinig breeder dan het halsschild ; aan den schouder door de epimercn van den meso-

thorax schuin afgesneden {Fig. 121 //l, aan het uiteinde stonip-afgerond, het pygidium
onl>edekt latend. Prostertium van voren meer of minder uitgerand. Voorcoxae uiteen-

staande. Poolen kort en krachtig. Schenen aan den binnen-tophoek met eene zijwaarts
gerichte , eenigszins haakvormige eindspoor. Voorlaatste tarslid z-lobbig , breeder dan de

voorafgaande leed/es Klauwen ongetand , vrij ; bij de niet in ons gebied 'ooorkomende
B. timida Rossi {nitens P.) de kleine klatiiven aan de basis schijnbaar aaneengegroeid.

Lichaam langiuerpig-elliptisch , lang7verpig-eirond of ovaal; iets ge-welfd ; meestalglad,

bij uitzondering mei weinige fijne schubhaartjcs of schubvlekjes bedekt. Gevleugeld. Bij
het i is de snuit iets dikker en dichter en duidelijker bestippeld dan bij het % ; ook is

het achterlijf over liet midden van de basis ingedrukt.

De meeste soorten , nl. die met metaalkleuren , leven op Cruciferen (o.a. op kool-

planten') en wilde Reseda ; enkelen vindt men op Com pos i te n en Chenopo di ac eccn ;

de niet in ons gebied voorkomende B. timida Rossi sou op Alali'ac eeë n voorko)nen.

Het S maakt met den snuit een gaatje en legt daarin een ei.

De larven leven en ondergaan hare metamorphose in den voet der stengels of boven
in den wortel ; die aan koolstengels veroorzaken galachtige uitwassen en overwinteren

,

terwijl de kevers in Mei te voorscJüjti komeji.

Bij gevaar houden de kevers zich als dood, doordat zij den snuit en de poolen tegen

het lichaam aandrukken.
De larve, pop en levenswijze van B. morio werden door Buddeberg, de larve is

nog door Bach en Kaltenbach ; de metamorphose 'van l at i collis is door Dufour , de
larve en pop zijn door Taschenbcrg ; de larve, pop en levenswijze van cuprirostris
zijn door Buddeberg , de metamorphose is bovendien door Dufour ; de larve en pop van
coerulescens zijn door Taschenberg ; de larve, pop en levensivijze van lepidii door
Heeger i de larve en pop van picicornis [funetata) door vFrauenfeld beschreven.

Van de ± 50 F.uropcesclie soorten komen 5 /;/ Nederland en 5 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Lichaam niet inctalliscli groen oï blauw 2

Lichaam metallisch groen of blauw, of geelkopcrkicurig. Exemplaren welke mclanisme vertoonen
zijn op de onderzijde gedcelielijk mctaalklenrig 5

2 Tusschenruiniten der dekscliilden met eene rij van meer of minder in de breedte omwikkelde
stippels; op het verecnigingspmit van de 5e en 6e der krachtige langsstrepen met eene
duidelijke buil. Halsschild diclit met grove, diepe navelstippels bezet; de basis aan weerszijden

uilgebogen , tegen het schildje eenigszins uitstekend. Elliptisch, zwart, eenigszins glanzig; onnit-

gekleurde exemplaren roodbruin. Lengte 3

—

i^X mm. Op dorre plaatsen; in de stengels, vooral

nabij de wortelbasis, van Artemisia v u 1 ga ris. Niet inlandsch 1). In de Rijnprov. bij Crclcld

en Diisseldorf; ook in Oldenbnrg (artemisiae Herbst) 2)

Tusschenruiniten der dekscliilden met eene rij van gewone, niet in de breedte omwikkelde
stippels 3

3 Dekschilden zwart het laatste derde gedeelte rood ; voor het uiteinde met eene duidelijke buil, de

tnsschenruiinten der scherpe langsstrepen met eene fijne stippelrij. Lichaam overigens zwart, ook
de sprieten en pooten donker. Halsschild vrij dicht met ovale stippels bedekt , njet eene meer
of minder duidelijke middelliju. Lengte 2i -3 mm. In vochtige grasvelden, langs slooten ;

op 1'ulicaria dysenterica, de larve leeft iu den stcngelvoet. Niet inlandsch. In Noord-
Frankrijk, Engeland en Duitschland (analis Oliv.}

Dekschilden, evenals liet overige lichaam, geheel zwart; zonder duidelijke buil voor het uit-

einde, liasis van het halsschild bijna recht , tegen het schildje ternauwernood merkbaar uitstekend. 4

4 Dekschilden achter de basis meer of minder duidelijk in de breedte ingedrukt; met vrij diepe

langsstrepen en duidelijk, nagenoeg in rijen, bestippelde tirsschenrninuen; aan de basis van

1) De oi.gave van Jn,- suurc al^ iiilaiid» li 111 dr « liuii«,luir,-ii. ilKr.i) %vas (.lijiii,! , dciu.'lijki- .\i'iii|.l,iivii lil.-k.'ii lul I a 1 1-

Lullis Mrsli. Il- h.-luji.rpii.

::) Hl-I vuüikiimni van B. li ni 1 d a Itussi (11 i 1 . 11 s !'".) 111 uiis f;i-ld.-d is £i-»t UMjI-daililii; De d.jur lUuh uil Ak.-ii en Diissuldui 1

venindde B. n i l e n s 1'., Inj welke de dek^eliilden ;;rueii iiiiideii £ijn, is uiigelwijleld eene geheel andere süurt.
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de 3c en 7e tusscliciiriiimtcn vccl;il met een klein geel- ol' wit behaard vlekje. Ilnl.sscliilii uiterst

diclit en eenigszins rimpelig bestippeltl , met eene glanzige, onbesiippelde, iets verlicvenc

midilellijn. Geheel dofzwart; de tarscn , zeldzamer üuk ecu deel der sclienen of zcll's een

grüoter gedeelte van de pooten roodachtig. Bij minder goed nitgekletirde exemplaren is het

uiteinde \ler deksehilden meer of minder gcehiclitig. Lengte 2^—3) nnn. 0|) dorre, zandigc

plaatsen; op Reseda lutcola, de larve leeft in den stengclvoet. Niet inlandscli. In de

Rijnprov. bij Aken en Creleld; ook in Westlalen (morio Bohem.)

Deksehilden zonder normalen indruk achter de basis; met scherpe, naar het uiteinde lijnerc

langsstrcpen en brcede, vlakke, cenigszins in rijen bestippelde tusschenrnimtcn ; zonder haar-

vlekjes aan de basis. Ilalsschild ofschoon eenigszins veranderlijk, steeds over de schijf zeer

liin, verspreid en spaarzaam, van voren en vooral aan de zijden grover en dichter bestippcld.

Lichaam sterk lakglanzig-zwart. Lengte 2^—3* mm. Op verseliiilcndc C r 11 ei fe re n, o.a. op

Bra ssica-soorten' en Raplianus R apha n is truni ; de larve leeft in de stengels en werd

o.a. waargenomen in die van kool, bloemkool, kool-, mosterd- en oliezaad en zelfs van

Cbcirantluis Cliciri. Verbreid en op vele plaatsen niei zeldzaam.

(picina Germ., absinihii Panz., glabra aiict.) i. laticollis Marsh, i)

5 Lichaam lang gestrekt en zeer smal; fraai blinkend lichtgroen 2); de snuit en de pooten meer of

minder roodkoperklciirig, de sprieten en tarscn eenigszins roodbrtiinachtig. Ilalsschild naar voren

sterk kegelvormig verlengd, uiterst lijn en verspreid bcstippeld; de omgeslagen zijden met

duidelijke, ronde, verspreide stippels. Deksehilden met lijue langsstrcpen en nagenoeg onbe-

stippelde, vlakke tusschenruiuuen. Lengte 2è—3i mm. Op verschillende Cr u ei feren , o.a.

op Diplotaxis, Brassica, Erysininm; de larve leeft in den steugelvoct, o.a. van

kool. Uitsluitend in de omstreken van Maastricht 3) gevangen. Juni, Jidi.

(? viridi-sericea Gocze) 2. cuprirostris 1".

Lichaam ovaal, langwerpig-cirond of elliptisch , de deksehilden hoogstens tweemaal zoo lang als

bet breedste gedeelte te zamen breed. Halsschild diridelijk bestippeld 6

6 De omgeslagen zijden van het halsschild zeer grof bestippeld, de stippels gedeeltelijk tot grove

langsrimpels versmolten. Tusschenrnimtcn der strepen op de deksehilden zeer lijn in rijen

bestippeld 7

De omgeslagen zijden van liet halsschild gewoon bestippeld; de stippels meer rondachtig, niet

tot gewone langsrimpels versmolten. Halsschild bestippeld li

j Deksehilden langwerpig-eirond; achter de schouders, vóór het midden , in 't oog vallend afgerond-

verbreed ; de schouderlniilcn onduidelijk ; de tiisschenruimten ongeveer tweemaal zoo breed als de

scherpe langsstrcpen. Halsschild smal, iets langer dan breed; verspreid en weinig grof bestippeld,

de stippels eenigszins ovaal. Donkerblauw, soms iets groenachtig bijgemengd; de kop, sprieten

en pooten zwart. Lengte 2|—bijna 4 ram. Vooral op vochtige plaatsen en langs oevers; op

Nasturtium amphibium en sylvestre, ook zon zij op Lepidium latifolium
voorkomen. Verbreid en op vele plaatsen niet zeldzaam 3. lepidii Germ. 4)

Deksehilden elliptisch; achter de schouders, vóór het midden, bijna niet verbreed ; de schouder-

builen glanzig, uitpuilend; de tusschenruimten minstens driemaal zoo breed als de fijne, aan

de zijden gedeeltelijk nagenoeg uitgcwischte, langsstrcpen ; met eene enkele, zeer fijne stippclrij,

welke bij de ab. e. chloris Gylh. (nee Panz.) ontbreekt. Halsschild zoo breed als lang, naar

voren versmald; weinig grof, ongelijkmatig, verspreid bestippeld; de stippels zijn naar voren

gedeeltelijk langwerpig; met eene gladde, onbestippelde middelliju, alsook ccne gladde plek

aan weerszijden aan de basis nabij de achterhoeken. Deze soort is zeer veranderlijk in

kleur, lichter- of donkerder blauw- of groenaehtig, zeldzamer bronzig-groen of eenigszins

violetacbtig; meer of minder glanzig; kop en pooten zwart. Lengte 2^—4 nim. Op
verschillende Cru ei feren. De larven werden o.a. waargenomen in den stengelvoet en de

bovenste worteldeelen van het koolzaad en zouden, o.a. volgens Taschcnbcrg, schadelijk

kunnen zijn; zij zouden het merg uitvreten, waardoor de planten kwijnen. Tuschciiherg

vermoedt dat liet J de eieren reeds in het begin van den herfst op wiuterkoolzaad en

winterraapzaad legt; de kevers overwinteren in de stoppels dezer planten en komen in liet

voorjaar te voorschijn. Hoe vreemd het ook moge schijnen, deze soort werd tot nog toe

niet in Nederland waargenomen. Zij komt overigens in de Rijnprov., Westfalen , Hanuovcr
en Oldenburg voor (chlorodia Bohem., pulcliclla Luc.) (c oe r u Ie sc e n s Scop.J

1) Ik belwijfel zeer liet vuürkouieii van B. q u a d r ii t i c o 1 l i s Itulieiu. in Ui-l}iii= (Si. Josse len Nuodc).

2) In Zuid-En ropa komen nog blauwe (var. xhiilit Iloli.) en püiidaelili};-ku|ierkleurige (var. itHhhihi Bris.) alwijkinnen voor

'.\) Wijlen de lieer Miitiriwcil vermeldde dat In] li . ii p r i r o s 1 r i s up wilde It e s e d a j^e\anjien liad
,
wal uii-et wijfeld uji

eene vergiisinp berusl

.

i) Dal deze soorl seliadelijk zuj zijn aan kuül.Mi. trien , berust naar liel seliijnt up eene verwarrin;; nlel t li l u r i z a ii ;. ül

f u e r u I e » c e n s.
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8 Tussdiciiniimten der langsstrepen op de bngwcrpig-ovalc dcksLiiilden met eenc zeer duidelijke,

vrij iterke, veelal diiblielc, iets verwarde stippclrij. Ilalsscliild duidelijk smaller daii de ilek-

scliildcn, aan de zijden nauwelijks algcrond; gelijkmatig, diclit, tamelijk grof bcstippcld;
zonder oF nagenoeg zonder gladde i) middellijn; de stippels rondaehtig. Staalhlaiiw, grocnacluig-
Idauw of blaiiwaeluig-groen , zeldzamer zu'artblanw; pooten en in den regel ook de kop
met den snuit zwart Lengte 3—4 mm. In zandige streken en op dorre "kalkbergen; op
Reseda lutea; de larve leeft in den stengelvoet en in den wortel. Overveen, Zandvoort,
Venlo en Zntphen, gemeen op den St. Pietersberg bij Maastricht, Mei, Jnni.

(abrotani Gerni., |unictata Gylli.) 4. picicornis Marsli.

Tusselicnriiiniten der langsstrepen op de kortere, meer eivormige, naar bet niteinde sterk ver-
smalde dekscbilden nirerst fijn , veelal onduidelijk bestippeld 9

y Halsscliild gelijkmatig diebt en vrij sterk bestippeld, zonder of bijna zonder oidicstippelde
middellijn; naar voren kegelvormig versmald. Dekscbilden in de tnsschenrninncn met eene
niterst fijne stippelrij; in de stippels niet stoilijnc, witte baarscluibjes; bovendien zijn de tnsscben-
ruimicn llanw dwarsrirapelig of eenigszins oneHeii. Donkerblauw, tamelijk glanzig. Lengte
2i—3 mm. Niet inlandscli. Deze soort zon bij Hambnrg voorkomen. . . (Villae Comolli)

Halsscliild iijner en minder diclit bestippeld, met dnidclijke, gladde, doch niet geheel door-
loopendc middellijn; aan weerszijden niet eene Iijner bestippeldc langsstrook. Dekscbilden met
breede Cniinstens driemaal zoo breed als de langsstrepen), nagenoeg gladde, slechts bij sterke
vergrooting van eenigszins zichtbare, niterst fijne bestippeling voorziene, tiisselienruimten;

zonder eenig spoor van witte liaarscluibjes. Blauw, groenaclitig-blanw of bronziggroen, tamelijk
glanzig. Lengte 35—4 mm. In tuinen en velden, op 13 ra ssic a-soorten; de larve werd in

den stengelvciet van 15. olcracea waaargenomen. Arnhem, de Steeg, l5ergen-op-Zoom, Cuijk,
Venlo en üemclen bij Maastricht; April—Juni.

(Lnczotii liohem., chloris Panz.) 5. chlorizans Gcrni.

XXXV. Tribus O R o b i t i n' i.

85. Orobitis Germ.

Sprielcu iets i'óór het midden van den snuit in;^eplant ; met "^-tedigen fnniiutiis

,

van 7vet/;e het eerste lid lang is. Snuit dun, zoo lang als het halve lichaam ; aan de basis

een weinig verdikt, gebogen, Kop zeer klein, grootendeels in het groote halsschild ver-
borgen. Oogen groot, weinig uitpuilend ; vrij dicht bijeenstaande. Halsschild tweemaal
zoo breed als lang; naar voren sterk neergebogen , versmald en aan weerszijden uitge-

rand. Schildje duidelijk, rondachtig. Dekschilden eivormig, weinig langer dan te zamcn
breed ; naar achteren versmald, sterk bultig gewelfd ; met afgeronde schouderhoeken ;

elk afzonderlijk afgerond. Prosternum van voren uitgerand, met eene snuitgroeftusschen
de 7'oorcoxae , joelke zich niet op het mesosternum voortzet. Achtercoxae van achteren tot

aan de basis van het 2e sterniet reikend , het ie sterniet in drie afzonderlijke deelen

verdeelend [Fig. 121 V). Pooten lang; de dijen eenigszins cylindervormig , iets knots-

vormig verdikt , ongetand; de schenen recht, aan het uiteinde geheel onbewapend. Klauwen
klein, aan de basis samcngegroeid. Lichaam sterk bultig gewelfd, eenigszins kogelvormig.
Gevleugeld

.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /;; Nederland voor.

Zwart. Bovenzijde glanzig, onbehaard, met violet- of blauwachtige tint, de uiterste rand der
dekschilden gewoonlijk roodachtig; bovendien met uiterst lïjne, blanw-glanzige liaarscbiibjcs.

Onderzijde, de zijden van het halsschild, het schildje met een vlekje er voor en erachter,
het pygidium en de pooten zeer dicht, grof, wit of bier en daar iets geelwit beschubd.
Dekscbilden met scherpe langsstrepen, waarin weinig duidelijke stippels; de tusschenrnimten
breed en vlak. Lengte 2—2J nni. Op Viola canina, palustrisen wellicht andere
soorten; de larve leeft in de zaaddoosjes, van de onrijpe zaden; April— Aug. Bij gevaar
trekt de kever sprieten en pooten in en is, tengevolge der kogelvormige gedaante, moeielijk
te onderscheiden. Zeldzaam; De Bilt, Putten (Geld.), Valkenberg en ilontbem (Liinb.) èn
in de duinen bij Loosduinen, vermoedelijk ook hij Leiden. In de Rijiiprov. bij Aken.
Pcrris bericht iets over de larve . . .'

. (globosus F., hypoleiicus (jiiens.) i. cyaneus L.

1) Iii Zuid-EurüiKi kuiiit wiii; var i/r»ci'ii.ï Brull, Ifnl'niullis Ucitlie) vuur, bij wMr d.' miildi'Uijii van liel halsschild vol
kouieii unbebtipjietd is.
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XXXVI. Tribus C o i( Y s s o M r. u i n 1.

Coryssoiiierus Schönh.

Sprieten na;^enoei^ in het midden van den snuit int^eplant ; met i-ledigen funiculus,

van wetke het eerste lid lani:^-ke,i;;etvormig ^ het 2e lan^ïoerpi,:^ is; sea/>us niet tot aan
den oo,i;rand reikend. Snuit langer dan kop en halsschild te samen, tamelijk ,^'-elH\i;en.

Oogen groot, hreed-ovaal , iets langer dan hreed ; dicht aanecnstaande , de ruimte er

tiisschen smaller dan de snuit ; van den vocrrand van het halsschild ver ver7oiJderd.

Halsschild breeder dan lang, naar voren aanmerkelijk versmald; nabij den voorrand
duidelijk ingesnoerd ; de basis tegen het schildje lobvorinig uitgetrokken. Dekschilden te

zamcn lat!g-hart7'ormig , elk aan het uiteinde afzonderlijk a/gerond, het pvgidiuin

onbedekt latend. Sterniten , van terzijde gezien , naar achteren opgaande , niet in ecu

zelfde niveau gelegen. Voorco.xae aaneenstootend , zonder snuitgrocf. Dijen naar het

uiteinde knotsvormig verdikt , scherp getand ; schenen zijdelings gecomprimeerd, met eene

krachtige , haaln^ormige eindspoor. Klauwen gewoon , vrij. Lichaam met haarschubjes

bedekt.'

De eenige Europeeschc soort komt iii het aangrenzend gclned voor.

Deze soort lieel't ecnigszins het voorkomen vuu een kleinen lialiniinus; ovaal, zwart ; lioven-

cn onderzijde iliclit met granwgele ol' grauwe scluibliaartjes bedekt; hetzij zeer duidelijk, of'

slechts zeer weinig O'''- l'. ardea Itoliem.) niarmeraclitig gevlekt. Halsschild met 3, vooral

aan de basis duidelijke, lichtere langslijnen. Bij het ^ het ie steruiet ingedrukt; het 5e iets

al'geknot. Rij het S de snuit iets lljner en langer dan bij het ^. Lengte i\—?, mm. Op
onbelionwde terreinen, grasvelden enz.; op verschillende Cnmpositen, als: Chrysan-
themum 1 e uca n t he m u m, kamille, Achillca enz. Volgeus ll'ilken en Pcrris leel't zij

aan den voet van Achillea m i I Ie t"ol i tr m en zou de larve zich in den wortel ophouden.

Niet inlaudsch. lu België in Henegouwen en bij Brussel; in de Rijuprov. bij Aken en

Crefeld, ook in Wcstlalcu; de ah. c. ardea Hohem. ook in België. . . (capiicinus Beek)

XXXVH. Tribus B A L A N i N i N i.

86. Balanimis Samouelle (Fig. 116 III).

Sprieten lang en dun, de scapus tot aan de oogen reikend : funiculus i-ledig, alleen

de eerste Icedjcs of wel alle leedjes meer of minder gestrekt. Snuit zeer lang en dun
,

draadvormig, bij de wijfjes veelal zoo lang als het geheele lichaam; meer of minder
gebogen. Oogen groot, eenigsziiis eirond, aan de zijden van den kop, niet uitpuilend.

Voorkaken op den top van den snuit aaneenstaande en in vertikale richting be-weegbaar

{Fig. ii6 IV). Halsschild meestal breeder dan lang, naar voren ecnigszins versmald;

de basis aan weerszijden uitgerand. Schildje klein , langer of korter. Dekschilden te

zamen ecnigszins lang- of korter-hartvormig; aan het uiteinde elk afzonderlijk afgerond,

het pygidium meer of minder onbedekt latend; ook de schouders afgerond. Prosternum
gewoo7i , zo?ider sprictgroef. Epimeren van den mesothorax groot, tusschen het halsschild

en de dekschilden ingeschoven en van boven gezien een weinig zichtbaar. Voorco.xae

aanee?istootend. Poote?i lang; de dijen naar het uiteinde knotsvormig verdikt en meestal

duidelijk getand, soms ontbreekt de tand aan de voor- of ook aan de achterdijen. Derde
tarslid I-lobbig. Klauiven aan de binnenzijde met een meer of minder ontwikkeld, tand-

vormig aanhangsel. Lichaam ecnigszins ruitvormig . meestal dicht met haarschubjes of
schubhaartjcs bedekt , veel minder fijn behaard of met eene 7c<itte schubteekening. Rij

het ê is de snuit naar verhouding korter en ruïcer dan bij het ? , jcaar zij soms
buitengeivoon lang kan zijn , ofschoon zoowel de lengte als het gebogen zijn individueel

''erschillen kunnen ; bovendien staan bij het $ de sprieten meer in het midden ofdichter
bij den top ingeplant. Het anale stcrniet vertoont ook verschillende kenmerken , als een

indruk of groepje en veelal bovendien twee haarbosjes of twee opgerichte borstelharen.

De soorten van dit genus zijn zeer levendige dagdieren, welke uitsluitend op boomen
€71 heesters leven ; bij gevaar laten zij zich onmiddellijk vallen. De wijfjes leggen hare
eieren in de onrijpe noten van Cupiclifer e n , als eiken, hazelaars enz.., of wel in
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,i,'a!lc)i , door Fly m c ii op l c r a ^i^evoniid , op de bladen van eiken en 7(iil,i;eit. Eene
soort {B. ruhidus Gy//i.] leeft ge7i<oonlijk op den berk. Volwassen zijnde, kruipen de
larven in den ,i;rond om te verpoppen..

De larve en pop , alsmede de geheele levensf;eschiedenis van B. n u e u m werden
reeds door Rüsel ; de levenswijze van venosris en v Ulo sus is door Ratzeburg , de
larve van villosus door Gonreau en de larve van salieivorus door Focillon
besihreven.

Van de 30 Rnropeesehe soorten konten 10 /// Nederland en i /// het aangrenze?id
gebied voor.

I Sprictkiiots minstens tweemaal zoo Inng als breej, meer ol' minder lang toegespitst; duidelijk
geleed, de eerste twee Icedjes even groot. De leedjes van den rnniciilus meer of minder gestrekt.
Klauwen met een groot, tut aan het midden reikend, tandvormig aanliaugsel. üovcnzijde
meer of minder diclu vlekkig behaard of met scluibhaartjes bedekt (Sub-gen. Ba 1 a n i n ns i. sp.). 2

Sprietknots nauwelijks ij maal zoo lang als breed, kort-eivormig ; onduidelijk geleed, liet ie

lid ongeveer zoo groot als de volgende leedjes te zamen. De laatste leedjes van den funiculus
weinig langer dan breed. Klauwen niet een kleinen, niet tot aan bet midden rcikenden basaal-

tand. Bovenzijde meer of minder lijn, gelijkmatig behaard, slechts bij B. c r 11 x met eene witte
schubteekening (Sub-gen. Balaiiobius lekel"). De zijden van meso- en metatliorax, alsook
van liet acliterlijf wit beschubd. g

1 Schildje vrij lang en smal. Dekschilden cenigszins gewelfd. De sculptuur van het eerste sterniet,
tusschen de aciitercoxae, door liet scluibklecd bedekt 3

Scliildje kort en breed, eenigszins rondachtig of vierkant. Dekschilden over de schijf tamelijk vlak 5

3 Dekscliilden te zamen tamelijk smal, lang-liartvormig. Pjoteii lang en slank , lijn behaard. Snuit
bij het 5 zoo lang als het geheele lichaam, tweemaal zoo lang als bij liet (J. Licliaam nagenoeg
gelijkmatig met grauwe of geelachtige schubharen bedekt.Achterdijen met een grooten, breeden
tand. Lengte 6J—8i mm. (zonder den snuit). Op eiken i), ju"li~Sept. Niet inlandsch. In

VVestfalen en in de Rijnprov. bij Elberfcld (nia'stodon Jekel) (elephas Gylh.)

Dekschilden te zamen kort-liartvormig. Pooten plomp, dicht met schubliarcii bezet. Snuit in

beide seksen nagenoeg even lang 4

4 Achterdijen met een grooten, van achteren tot aan den top recht afgesneden tand. Het ie

lid van den funicnlus opvallend langer dan liet 2e. Voordijeii op den onderkant tamelijk

gelijkmatig met korte, stijve borstelhareu bezet. Lichaam dicht en grof, met lichter of
donkerder geelachtige sehubharen bedekt; de dekschilden meestal iets vlekkig; gewoonlijk
ook het halsschild met drie llauwe, lichtere langsstrepen. De naad weinig of niet kantig
verlieveii. Lengte 4^—8 mm. In bosschen, op oude eiken; Mei— Juni. Zeer zeldzaam, Zierikzee
en Cuijk (sericeus Desbr.) i. pellltus Bohem.

Achterdijen met een grooten, spitsen, dooruaclitigeu tand, welks aciiterrand niet recht, maar
uitgebogen is. Onder- en bovenzijde diclit met lange, dikke, staafvormige schubharen bezet.

De naad, met de daarop eenigszins opgerichte schubharen, op het achterste derde gedeelte
in 't oog vallend kantig verheven. Overigens zeer op pellitus gelijkend en gemakkelijk
daarmede te verwarreu. Lengte 6—8 m:ii. In bossclieu op eiken 2). Verbreid en op sommige
plaatsen niet zeldzaam. Zij ontwikkelt zich uit eikels.

(glandium Desbr., nee Marsh.) 2. venosus Grav.

5 Snuit diepzwart, althans van af de basis tot aan de in|)lanting der sprieten; pooten eveneens
zwart. Si'rieten roestrood, de knots grootendeels berookt en dof. Lichaam zwart; op de
onderzijde gelijkmatig en vrij dicht-, op de bovenzijde spaarzamer, niarmerachiig, met grijs-

(if geelachtige schubliaartjes bedekt, achter het midden der dekschilden een dwarsband vormend.
Schildje en het bovengedeelte der epimeren van den mesothorax opvallend dicht bescluibd.

Het eerste lid van den funiculus aanmerkelijk langer dan het 2e. Dijen met een kleinen
maar duidelijkcn tand. Snuit bij het ï zoo lang als het lichaam. Deze soort is dadelijk te

herkennen aan de zwarte kleur en de spaarzame, vlekkige beharing. Lengte 3J— 5 mm. In

bosschen , op eiken; de larve ontwikkelt zich in de nog sappige gallen van Te ra s t e rm i n a 1 is,

waaruit de kever in het begin van Juli te voorschijn komt. Op vele plaatsen niet zeldzaam

;

ik zag geen exemplaren uit de diiinstreek . (cordifer Foiircr., 'i ccrasorum F.) 5. villosus F.

1) Iii /uidelljker streken ook up tamme kastaiij-'s, iii «.IKit \rucli[eii lie larven leven.

tl) l'rol. K. S^lp^ deelt ab nierkwaardiplu'id mede, >1:M 11 venosns iii Honparije eenmaal seliadelijk was aan kerseiiLonmen,
waar no^' jïroene kersen niet den snuit diep aanj;eliumd werden; lielzelfde was ouk Ijet ;4eval mu'1 de knupijen en de leediTe,

nug unrijiie vruelileii van K v u Tl y m VI s e u r u p a e n s. Vernmedeli]k waren de i-ikei-liaorders uil een lïekapl eikenboseli

.

door llunjier gedreven, naar i-en kersenliunmgaard verhuisd, ufsehiiun de aldaar op eiken iiü[; veelviildifïer vourkumeiidt'
11. 1 11 r 1) a l n 3 /ieli up de kersentiuinnen niei verloailde.



LXXVI. CuRCuuoNinAK. — S6. Balaninus. 703

Snuit gcliccl roodbruin ol' rocstrood. Sjiricccn gclicc! liclucr ol' ilonkcrciL^r roodbruin of rocst-
rood, de knots ccnigszins zijdcgbinzig licbnard. I,ich:i;ini lietzij zw.irt, op boven- en onderzijde
dicbt met grauwe, geelgrauwc, geelacluige of rocstklcurige schubharen bedekt, welke aan" de
dekscliilden, door lichtere en donkerder tinten, een meer ol' minder, doeli llauw gcinarnierd
voorkomen geven; ofwel is het lichaam geheel roodbruin ol' rocstrood en op de bovenzijde
meer spaarzaam , vlekkig beschnbd , C\

(1 Voordijen, evenals de overigen, duidelijk getand. De sculptuur van het eerste stcnn'et, tussclieu

de acbtercoxac, ten gevolge van het weinig dichte scluihkleed , duidelijk zichtbaar. Rij het

$ bet 5c stemlet met twee borstelhareu aan den achtcrrand "

. . 7

Voordijen ongctaud. Lichaam roodbruin ol' rocstrood 8

7 Naad der dckscbilden, op de achterhclt'i fvan terzijde gezien) , met een kam van bairopgerichtc
ruwe, borstelige schubharen. De laatste Icedjes van den t'uniculus iiecrvormig, slechts U maal
zoo lang als breed, over de gehccle lengte van zwarte borstelliaren voorzien, lu kleur herumcrt
deze soort aan elephas, pellitus en venosns, meestal is zij vaal geelgrauw behaard
en op de dckscbilden met de aanduiding van flauwe vlekken ol'dwarsbanden ; ook zijn 0|)valleud

de over de schijf eeuigszins vlak gedrukte dckscbilden. Lengte 6—y mm. De „llazelnoot-
snnitkever". In boschrijke streken, op hazelaars, liet J boort, in het begin of in het midden
van Juli, met den langen snuit een gat in de nog onrijpe hazelnoot (tot iu de kern), wanneer
deze nog ternauwernood uit het onnvindscl uitsteekt; zij keen zich dan om en legt op den
rand van dit gat ecu ei, dat daarna met den snuit dieper ingeschoven wordt. De larven
leven van den kerninhoud, knagen zich later door middel van ecne ronde opening naar
buiten en laten zich, wa\uicer de rijpe noot niet reeds uit bet oniwindsel (napje) gevallen
is, op den grond vallen, kruipen daarin en verblijven in ecne holte tot in |uni van het
volgend jaar, verpopjien alsdan, waarna de kevers iu Augustus uitkruipen. De "overwinterde
kevers verscliijnen in Mei van bet volgend jaar op hazelaars eu copuleeren, zoodat de wijfjes,

die de onrijpe noten aanboren, uit het voorjaar van bet vorige jaar afkomstig zijn. Verbreid
in de grensprovinciën, doch doorgaans zeldzamer dan venosns; gemeen iu de omstreken
van Maastricht ' (gniosus r.) -,. nucum L.

Naad der dekschildcu zonder haarkam. De laatste leedjcs van den funicidus meer langwerpig,
oingekeerd-kegelvormig, bet laatste lid nog tweemaal zoo lang als breed; slechts aan den
top van enkele borstelhareu voorzien. Overigens met nucuin overeenkomende, doch wat
meer veranderlijk in kleur van bet baarkleed, van vaal geelgrauw tot roestkleurig. Lengte
42— 6i mm. Door het gehcele land, op eiken, op vele plaatsen niet zeldzaam; de larve
ontwikkelt zich uit eikels.

(glandiura Marsh.; niicuni (ierm., nee L.; icsscllatus Desbr.) 4. turbatus Gylh.

8 Acbtcrdijen met een kleinen, maar duidelijken, doornachtigen tand; middeldijen met een klein
onduidelijk tandje. Licb: bruinrood, onnitgekleurde exemplaren geelroodacluig; onderzijde
meestal donker gekleurd. Onderzijde en halsschild tamelijk gelijkmatig-, de dekschilden meer
vlekkig met geelachtige haarschnbjes bedekt; het vlekkige schubkleed der dekschilden vormt
twee meer of minder regelmatige dwarsbanden. Schildje witachtig beschnbd. Snuit lang; bij

het 9 even lang als, of langer dan het lichaam. Sprietknois minstens tweemaal zoo lang als

breed, lang toegespitst. Lengte 23—3* mm. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam

;

op berken en soms op elzen 1); veelal zitten zij op berkenkatjes.

(Herbstii Gemm., cerasorum Herbst) (<. betulae Stepli.

Achterdijeu eveneens ongetand, daardoor vooral van betulae te onderscheiden. Roodbruin,
snuit eu pooten iets lichter. Onderzijde en gewoonlijk ook het halsschild en het schildje

zwartachtig; dicht niet grauwe of geelgrauwe haarschnbjes bedekt. Op de dekschilden de
basis, de naad en een meer of minder duidelijke dwarsband, iets achter het midilen, dichter
met haarschnbjes bedekt. Weinig uitgekleurde exemplaren zijn veelal weinig of niet beschubd
(ah. c. ri:l<ricollis Westh.). Snuit in beide seksen naar verhouding korter, veel korter dan
bet lichaam. Lengte 2,^ — ;,J mm. Langs randen van en op open plekken in bosscben; op berken.
Mei— Oct. V^crbreid in de diluviale streken eu Zuid-Liniburg, doch zeldzamer dan b e t u 1 ae.

(betulae Desbr., nee Stepb.) 7. rubidus Gylh.

y Bovenzijde met eene witte of iets geelwitte scluibteekening op een fijn zwart bebaarden, zwarten
grond, bestaande uit eene langsstrecp aan weerszijden van het halsschild, eene brccde langs-

streep over den naad, welke op het midden der dekschilden in een korten dwarsband eindigt,

het schildje en gewoonlijk cenige langsstreepjes aan de basis der dekschilden; ook is de
onderzijde, vooral langs de zijden, wit bcschubil; bij sommige exemplaren zijn de witte

1) Dnl di'ze suort riili-.ii u|i I' r ii ii u a^uortlll /i.ii vuoiKoiiiru i-ii ziuli liil k<-i\-.eii5lri'iifri i-ii vrinlii.-n \;iii Prunus s p i u u s ,t

7UU uutwikki-l.Mi is z.-,T !. ii.-l«i|ti-lcii ; T.TiiiuiHl.-iijk jirritst (lil u|i fi'Uf \ ervv;u liu^' luct A M l 11 ii u ! IU u s re I- l i r u s t I- i s.
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vlekjes op de bovenzijde minder sclier|) aangeduid. Onuicgekleiirde exemplaren zijn rood-
bruin. Sprieten geheel, of' minstens de wortel roestrood. Dijen met een meer of minder
duidelijk tandje. Lengte 2— 2' mm. Gemeen op verscliillende Sa 1 ix-soorten; de larve ont-

wikkelt zich vermoedelijk nit eene gal. Een onuitgeklciird cxemphiar uit Haarlem is slechts

iJ mm. lang 8. crux 1".

r>ovenzijde zonder witte scluibtcekening; de beharing is gelijkmatig en ccnkleurig witgrijs.

Licliaam zwart 10

10 Mctasternum, alsook de cpisternen van den metatliorax v;it bcscluibd. Tiisschenrtrimten der
stippellijnen op de dekschilden tamelijk breed (tweemaal zoo breed als de stippellijnen),

met, gedeeltelijk in rijen geiangschikie, witgrijze haartjes bezet. Funiciilus zwart. Dijen
met een grooten tand. Bij het ^ het 5e sterniet met een indruk en het pygidiinii met ccn
langsgroefje. Lengte li—2' mm. Langs oevers, gemeen op verschillende Sa lïx-soortcn. Het
9 boort met den snuit in de bladgallen van zekere bladwesp (Nematns) en legt daarin

I of 2 eitjes; de larve verdringt de jungc Ncm a tn s-larve en veroorzaakt haren dood,
waarna zij verder van het inwendige van de gal leeft. (? brassicae F.) 9. salicivorus Payk.

Metasternum niet bcscluibd, maar behaard, de epistcriicn van den metatliorax daarentegen dicht

wit bcscluibd. Tusscbcnruimten der stippellijnen op de dekschilden tamelijk smal, slechts

weinig brccder dan de langsstrepen; met 1 ol' 2 rijen witgrijze haartjes. Funiculus roestrood.

Snuit bij het kleine g voor de helft rood, bij het S geheel zwart. Deze socrt komt overigens
met salicivorus overeen, doch is doorgaans kleiner, iets smaller en op de bovenzijde
iijner en minder dicht behaard. Lengte i^—2 mm. In bosschcn, niet zeldzaam op eiken;
vermoedelijk leven de larven in Cy ni piden-gallcn.

C? intermediiis Marsh.) 10. pyrrhoceras Marsh.

XXXVIII. Tribus Calandrini.

Syhenoplionis Schonh.

Sprieten vrij lang, met b-lcdigen ftiniculus ; de Iznots breed , ongeleed , met gladde
basis , het viltige uiteinde eenigszins beitelvormig 7iitloopend. Snuit dun , eylinder-

7'ormig, die IIt vóór de oogen , op het inplantingspunt der sprieten^ iets verdikt. Oogen
geheel aan de zijden van den hop gelegen. Halsschild langer dan breed , naar voren

versmald ; nabij den voorrand ingesnoerd. Deksehilden aan het uiteinde elk afzonderlijk

afgerond, het pygidium onbedekt latend; de basis boehtig uitgerand. Epiinercn van den

mesothorax naar buiten breed afgeknot. Vooreoxae door eene smalle
,
prosternale voort-

zetting van elkaar gescheiden. Achtereoxae in de breedte ovaal. Voorschenen aan den
binnen-tophoek vrij lang tandvormig uitgetrokken ; aan den buiten-tophoek met een

zivakken tand. Klamven lang, gewoon. Hij het S zijn getcoonlijk het metasternum en

de basis van het achterlijf diep ingedrukt; het anale sterniet is aan het uiteinde duidelijk

2,-lobbig en het pygidium vertoont veelal langs den achterrand eene rij stijve haartjes.

De soorten van dit genus leven langs oevers van rivieren en vijvers ; zij ontwikkelen

zich hoogst waarschijnlijk aan den voet van biezen en riet.

Van de 5 Europeesche soorten komen 2 in het aangrenzend gebied voor.

Tweede lid van den funiculus langer dan breed. Eene grootere soort; pekzwart, de dekschilden

veelal roodbruin. Halsschild matig diclit bestiiipeld, met ccne onhestippelde middellijn. Dek-
schilden met fijne, wijd uiteen bestippclde langsstrepen; de tnssclienruimtcn onderling

nagenoeg even breed, weinig dicht-, de afwisselenden weinig in 't oog vallend dichter be-

stippeld. Alle stippels met duidelijke, kleine schubhaartjes i). Pleurae van den metathorax
niet dicht bestippeld; de stippels vlak, maar naar eene zijde dieper dan naar de andere.

Achterdijen in het midden van den buitenkant zonder indruk. Lengte 13 — 16 mm. Langs
oevers, onder stukken hout en aangespoeld riet; ook tegen muren. Niet inlandsch. In België

bij Virton, in de Rijnprov. bij Aken Qialudicola Waltl) (abbreviatus F.)

Tweede lid van den funiculus zoo breed als lang. Eene kleinere, zwarte, meer of minder dolle

(vooral de dekschilden) soort. Dekschilden met meestal afwisselend smallere tusschenruimten,

welke zeer dicht, de onevcne daarentegen verspreid en nagenoeg in rijen bestippeld zijn;

daardoor schijnen de evene tusschenruimten dotlcr dan de onevenen. De schubhaartjes der

stippels zeer klein, doch duidelijk, l'leurac van den metathorax dicht en grof bestippeld, de stippels

lil Zuid-Kiirup:i kuiiil tli' a:iil a b li re v i :i t 11 s iiaverwanle S- ]> i i i' u s I'allas vuur, In] wrlkr d>' iiuM'iiiijilr wrlliestipjifld,

dui II yelicid luial is; zuiidpr duidelijke kleine seluibliiiartjes in de slippels.
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l^RYoi'irnioRus.

roiui c'ii vrij ilicp. ALiuci'ilijcii iii lici mitlilcii van dc-ii luiiicnkaiu mccsuil iiici (.-cii opiicr-

vlaUkii;cii ilwarshulnilc. I,engte 6i — y mm. 0|) vucluige, zancligc oevers en in aanspoel.sel.

Niei inlancistli. In België liij Uiiliierlxirn, in VVcsti'alen bij Rheine.

(mntihuns Laicli.') (^s tri a top u n c ta [ 11 s Goezc)

87. ('alaiuira Claii v

(S i i II p h i I n s Seliönh.)

Spric/c'/i tamelijk kort; ilc knots !aii,0iici-pi;j;
,

,i::rootciulce!s glad, lid villigc

gedeelte klein, kegelvormig , onduidelijk geringd \T,-ledig\. Oogen aan de zijden van
den kop gelegen, vlak. Snuit dun, kegelvormig , slechts weinig gebogen; aan de

basis dikker. Halsschild opvallend lang , zoo breed als de deksehildcn ; naar voren

versmald. Dckscltilden langwerpig , naar het uiteinde versmald en te zamen afgerond;
de basis recht , of flauw twee of driemaal uitgebogen. Pygidium onbedekt. Epi/neren
van den mesothorax naar buiten spits uitloopend. Achtercoxac cenigszins kogelvormig.

Voorschenen aan den binnen-tophoek met een zeer korten tand ; aan den buiten-tophock

vrij lang tandvormig uitgetrokken. Klawwen gewoon. Gevleugeld,

De tiuee Europeesche soorten , ^celkc ook in Nederland voorkomen. , zijn hoogst

waarschijnlijk uit Azië door den handel over de geheele aarde verspreid geworden. Zij

leven hoofdzakelijk in graan-magazijnen. De larven verpoppen i/i de door haar uitge-

knaagde graankorrels. C. granaria leeft gewoonlijk in tar'we en gerst, C. oryzae
in rijst ; men zou eerstgenoemde soort echter ook in rogge enniats , oryz ae nog in. andere

G r ami?iee cn-zaden hebben aangetroffen , C. granaria zon ivel eens in aantal op

bloeiende tarwe-aren waargenomen zijn.

De larve en pop va?t C. granaria roerden door Keferstein en Nördlinger , de

larve is nog door de Geer en Wcstwood , de le'>enswijze o.a. door Cnitis ; de larve enpop
van oryzae zijn door Kollar , de levensivijze en ontwikkeling door Ormerod beschrevcji.

Ilalsscliild weinig dicht met langwerpige, grove stippels bezet. Tusschenniimten der stippellijnen

op de deUscliilden smal, gewelfd, glad en zoo breed als de stippellijnen zelt'; alleen de

eerste, langs den naad, met cene stippelrij. lipistcrnen van den nietatliorax zeer smal en

glad, slechts langs den bovenrand met eene stippelrij. Zwartbriiin, Uastanjcbriiin tot licht

roodbruin. Lengte 3—35 mm. Zeer schadelijk aan tarwe-, gerst- en roggcUorrels, in magazijnen
en op graanzolders; ook wel in maïs. Het overwinterde $ legt, tegen het midden van Mei,

ongeveer 150 eieren, telkens één ei in eene korrel waarin vooraf met den snuit een gat

geboord is. De larve leel't van den inhoud der korrel en is, wanneer deze geheel uitgegeten

is, volwassen; daarna verpopt zij zich binnen den wand van de korrel. In het begin van
juni verschijnt de eerste generatie, welke zich reeds na 14 dagen voortplant, zoodat de

tweede generatie zich tot het einde van Sept. ontwikkelt en op beschutte plaatsen, vooral

zidken die niet aan luchtstrooming zijn bloot gesteld, overwintert, hetzij in uitgegeten

graankorrels als ook in reten, onder planken enz.; men verzamelt ze daarom wel om ze

te verdelgen, door lompen neer te leggen, waaronder zij zich in massa verbergen. De beste

voorbehoedmiddelen zijn reinheid en goede luchtstrooming, alsmede het herhaaldelijk omgooien
der korrels i. granaria I..

Halsschild dicht gedrongen
, grof bestippeld, de stippels meer rondachtig; niet lijne, onbestippelde,

soms onduidelijke middellijn. Deksehildcn met grove, dicht aaneenstaande stippelrijen; de
lusschcnrnimten uiterst smal, de afwisselenden met ingestoken stippels. Episternen van den
nietathorax iets breeder, dicht bestippeld. Even veranderlijk in kleur als granaria, dof;
met twee roodachtige vlekken op elk der dekschilden. Lengte fJ - 3 iBm. 1). (ïemcen in rijst,

waarin zij oorspronkelijk uit Azië ingevoerd is; ook waargenomen in gerst, tarwe, maïs en

rogge; ook ontving ik een gioot aantal nit tamarinde; nog werd zij bij Tegelen (Limburg)
achter boomschors gevangen. De levenswijze als van granaria 2. oryzae L.

XXXl.X. Tribus D n v o v 11 r 11 o it 1 n 1.

Dr.voplitliorus ScIhuiIi.

Sprieten kort en dik , met i^- ledigen funiculus ; de knots kort-ovaal , met viltig uit-

1) Dive >"urt Mirie-Tl oiiU;i-i,-rli|k in i;|-Mijttf, t-i-ii cMiiiiil;!;!]- uil W.Titi lii| Ijiiiii.Tik l> /<-ll> iïi liiili. laii^.
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89. COSSONUS.

eindt:. Snuit vrij lani^ en krachtig, iets i:;ehogen ; tamelijk breed, doeh snia/Ier dan
de kop. Oogen opvallend klein, eirond, tamelijk vlak; aan de zijden van den kop.

Halsschild smaller dan de dcksehilden aan de basis , naar voren iets versmald en nabij

den voorrand ingesnoerd ; aan de zijden iets afgerond-'oerbreed Schildje bijna niet zicht-

baar. Dekschilden langwerpig, naar het uiteinde versmald , het geheele achterlijf be-

dekkend; met stompe schouderhoeke7i. Episternen van den metathora.x onduidelijk. Schenen

met een krachtigen , eenigszins gebogen eindhaak. Tarsen kort en smal; ^-ledig, aangezien

het basaal-leedje van het klauwlid (d. i. het eigenlijke 4e lid) bijna zoo lang is als het

2e lid. Lichaam gestrekt, iets gewelfd , met een zeer hard chitineskelct ; dof.

De eenige Europeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

lloetzwart of pekbruin, liof; met ccne grijze korst bedekt; sprieten en pooten bruin of rocst-

rooil. llalssLiiild met groote, rondaclitige stippels bedekt. Dekscliilden met lijne langsribben,

daartiisscbcn gegroefd, in de groeven met eenc rij grove stippels; de 5e en 7e langsrib van
achteren tot eene kiel aan bet uiteinde der dekschilden vereenigd. Lengte 25— 3:\ mm. In

oude boomstronken, vooral van eiken en elzen, doch ook van beuken, dennen, populieren

enz. De kever, welke een nachtdier schijnt te zijn, graaft in het week geworden of

eenigszins in rotting overgegane spint. De larve en pop zijn door Pcrris beschreven. Niet

inlandsch. In de Rijnprov. bij Düsseldorf, ook in Westfalen.

(lymexylon !•'.) (corticalis Payk.)

88. Pentarthruin Wollast.

Dit gc/i//s is naverwant aan Cossonus, de funicuhis echter is slechts ^-ledig.

Lichaam smal , cylinder'i'ormig ; op de bovenzijde , over het midden , iets neergedrukt.

Sprietgroef van af het midden van den snuit tot aan den onderrand der ronde oogen

gaande. Halsschild naar voren versmald , aan 7-oor- en achterrand afgeknot. Schildje

zeer onduidelijk , moeilijk zichtbaar. Episternen van den metathora.x duidelijk. Derde
tarslid iets verbreed , doch niet duidelijk tweelobbig.

De eenige Europeesche soort, 7celke ook in Nederland voorkomt, leeft in zee-

plaatsen in het spint van oude boomen , in dood hout en in oude schuttingen.

Deze soort herinnert in habitus en kleur aan de allerkleinste exemplaren van Cossonus
planatus, doch is dadelijk te herkennen aan het moeielijk ziclitbare schildje en de minder

neergedridcte bovenzijde. Roodbruin, glanzig, glad. Snuit bij het $ krachtig ontwikkeld,

smaller en langer dan de kop, aan de basis bcstippeld; bij het 2 smaller, sterk glanzig en

nagenoeg glad. Dekscliilden niet verdiepte stippelrijcn , welke nagenoeg zoo breed zijn als

de tusschenruimten. Bij het $ het eerste sterniet met een grooten indruk. Lengte 2|—3^ mm.
Eenmaal een J iu Amsterdam, (!)ci. Overigens alleen langs de Fransche en Engclsche kust

gevangen (Ilervei All.) i. Huttonii Woll.

XL. Tribus C o s s 11 N 1 n i.

89. Cossonus ('laiiv.

Sprieten krachtig, achter het uiteinde van den snuit ingeplant ; funicuhis -j-ledig,

de eerste tzcee leedjcs lan^i;werpig , de overigen kort en dicht opeen gedron,i;en ; de knots

groot, eirond, zeer onduidelijk geringd. Snuit vrij lang, matig gebogen; in eene,

eenigszins vierhoekige , dorso-ventraal gecomprimeerde verbreeding eindigend. Oogen
rondachtig , slechts weinig uitpuilend. Halsschild langwerpig , eenigszins vierhoekig

,

geheel van voren plotseling versmald en iets ingesnoerd. Schildje klein, maar duidelijk

,

rondachtig. Dekschilden gestrekt , smal . tweemaal zoo lang als te zamen breed; aan
het uiteinde te zamen afgerond , het achterlijf geheel bedekkend. Episternen van den

metathora.x duidelijk. Alle co.xae tamelijk ver van elkaar verwijderd. De eerste twee

,

meer of tuinder vergroeide , sterniten te zamen bijna tweemaal zoo lang als de volgende

3 .• //(/ anale sterniet aan den achterrand met twee kleine haarbosjes. Dijen naar het

uileinde knotsvormig verdikt. .Schenen aan den buiten-tophoek met een grooten ,
gebogen

haak. Tarsen slank; klauwen geicoou , vrij. IJchaam gestrekt . tamelijk gewelfd of
meer of minder 7^lak. (jevleugclil.
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De 3 F.uropecsche soorten, tvelke ook in Nederland voorkomen, leven achter schors, in

stronken en holle stammen i'an wilgen en populieren.

De larve van C. planatus Bedel (J i near is Bohan.) is door Perris, die van
linearis F. {pa r allclep ipediis Iferl'st) door v. Frauenfeld en Kirsch beschreven.

1 Siippcls der laiigsstrepeii op ik- dckschiUicii zoo brcc-ii als de aangrenzende tussiiienruimten . 2

Stipjick der langsstrcpen op de dekscliilden duidelijk smaller dan de aangrenzende tussclien-

ruinitcn. Snnic bijna tweemaal zoo lang als de kop, de vierhoekige verbrccding aan liet

uiteinde ongeveer half zoo lang als liet overige gedeelte van den snuit tot aan de oogen. llalsschild

niet zeer vlak; tamelijk lijn, gelijkmatig, niet dicht bcsti|)peld; niet slechts weinige grootere

stippels voor het schildje, welke al ot' niet cene zeer korte verhevene niiddellijn aan de basis

begrenzen. Dekscliilden cylindervonnig, op de voorhelft eenigszins vlak; niet lljne stippellijnen

en vlakke, breede tnssclienriiiniten. In kleur met planatus overeenkomende. Lengte

3}—6 ni[n. Op wilgen en populieren; de larven vreten gangen in het hout. Zeldzaam;

Noordwijk, Rotterdam, Cirijk en Zutphen , Juni, Jidi.

(parallelepipedus Herbst, ferrugineus Clairv.J 3. linearis F., Payk.

2 Lichaam neerj^edrukt, vlak. llalsschild over bet midden vlak gedrukt, onregelmatig bestippeld,

tamelijk lijn aan de zijden, grof en dicht langs de vrij korte, iets verhevene iniddellijn,

vooral van achteren. Snuit langer dan de kop, de vierhoekige verbreeding aan bet uiteinde

weinig of niet korter dan het overige gedeelte tot aan de oogen. Pekzwart, glanzig; sprieten

en tarsen roestrood; veelal de dekscliilden of het geheele lichaam roodbruin. Dekschilden

met diepe, krachtige stippellijnen en smalle, iets verhevene tnsschenruimteii. Lengte si—6 mm.
Gemeen achter schors en in molm van wilgen en populieren.

(linearis Boliem.) i. planatus Bedel.

Lichaam tamelijk gewelfd. Halsschild over de schijf tamelijk gelijkmatig, grof bestippeld; met

eene meer of minder doorloopcnde, smalle, onbestippelde middenstrook en geheel aan de

basis al of niet met eene korte, verhevene iniddellijn. Snuit nauwelijks zoo lang alsde kop,

de vierhoekige verbrceding aan het uiteinde weinig of niet langer dan het ovsrige gedeelte

tot aan de oogen. Dek>cliilden cylindervonnig, met diepe, krachtige stippellijnen en smalle,

gewelfde tiissclienruimten. Als [ilanatus gekleurd. Lengte i\—6 mm. Langs oevers, in

wilgensiammen. Uitsluitend in Limburg bij Roermond, Valkenberg en Gronsveld gevangen.

In de Rijnprov. bij Aken (linearis Gylli.) 1. cylindricus Salilb.

90. Rhyiiclioliis Slepli.

sprieten vrij kort en dik, in het midden van den snuit ingeplant; de funiculus

met 7-, bij het Sub-gen. Hexarthrum Woll. met 6, dicht opeen gedrongen
,
ge-

leidelijk breeder icordende leedjes ; de eindknop klein, eenigszins peervormig 0/a/geknot,

onduidelijk /^-ledig. Snuit meestal zeer kort, dik, cylindervormig , zeldzamer langer dan

de kop; niet aan het uiteinde verbreed. Oogen weinig gewelfd ; of vlak , zeldzamer

uitpuilend. Halsschild langwerpig , naar 'voren versmald, matig gewelfd ; aan de zijden,

in het midden, weinig of niet, bij uitzondering duidelijk afgerond-verbrced. Schildje

klein, doch duidelijk. Dekschilden langer of korter, eenigszins cylindervormig, gciiielfd

;

aan het uiteinde stomp afgerond. Fpistcrnen van den metathorax duidelijk. Sterniten als

bij Cossonus. Anale sterniet zonder haartjes. Poolen kort; de voordijen veelal sterk

verdikt en samengedrukt ; schenen aan den buitcn-tophoek met een grooten
,
gebogen

haak. Tarsen dun; het ^e lid smal, gewoon, veelal hartvormig. Klauwen gnooon.

Lichaam eenigszins cylindervormig ; bij alle soorten zwart, kastanjebruin tot roodbruin.

Gevleugeld.

De soorten van dit genus leven , veelal in aantal bijeen, in het spint van vermolmde
oude boomen en stronken, ook luel in oude houten schuttingen. De kevers kometi 's nachts

door hunne vlieggaten te voorschijn.

De larve en pop van R. po re at us werden door Perris , die van elongatus
door Xambeu ; de ontwikkelingsgeschiedenis van truncorii>n[^l)isdoorHeeger,dievan
punctatultts door Decau.x beschreven.

Van de 20 Furopeesche soorten komen 4 /;/ Nederland en 4 /;/ het aangrenzend

gebied voor.

I Funiculus 6-ledig. Dekschilden 0|i het afvallend gedeelte van het uiteinde raspachtig-korrclig

(Sub-gen. Hexarthrum WoUj. Pekbruin tot roodbruin, de bovenzijde stolüjn behaard.

Snuit zoo lang als de kop, naar het uiteinde eenigszins versmald. 0«gen rondachtig. Hals-
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scliilit iKUiwclijks langer <lan breed, aan de zijden bijna niet afgerond-verbreed ; dicht en
grof bestippeld. Dekschilden lè — ij maal zoo lang als breed, met grove .stippelrijen; de
tnsscbenrninuen, vooral naar de zijden, eenigszins Uielvormig verheven, van voren iet>

dwarsrimpelig, met eene dnidelijUe, (ijne stippehij. Lengte 2|~3| ni.n. In oude, bonten
scluittingen en in het spint van verschillende boomsoorten, als: linden, beuken, iepen,

paardenkastanies, kersen en meidoorn. Niet inlandsch. In België, VVestfalen en Hannovcr.
(exignns BoliemO Ci-'nlinaris Cerni.)

Funicidns 7-lcdig. Dekschilden zonder raspaclitige korreltjes aan liet uiteinde 2

2 S|)rietknots afgeknot, slechts aan den top viltig behaard. Oogcn viilkonien vlak 3

Sprietknots eenigszins peervorniig, van a!' de basis behaard 4

3 Sprietknots eenigszins langwerpig. Voordijen eenigszins gecomprimeerd, op de onderzijde hoekig
verbreed. Het eerste tarslid in 't oog vallend verlengd (Sub-gen. S te re oco r y n es Woll.J.
Pekzwart, kastanjebruin tot roodbruin; glanzig, onhehaard. Snuit langer dan de kop, recht,

naar voren zeer weinig versmald. Oogen ovaal. Halsscliild weinig of niet langer dan breed,
aan de zijden llauw argerond-verhreed ; grof doch niet dicht besti|)peld. Dekschilden slechts

iets brecder dan het halsschild, i{~ i§ maal zoo lang als breed; niet grove siippelrijen en

glanzige, eenigszins verhevene tusschenrtiimten, waarop meer ot" minder in eene rij staande,

fijne stippels. Lengte 25—3J mm. In bosschen en jiarken ; in het spint van linden, eiken,

beuken, cschdoorns, wilgen en populieren, naar het schijnt ook in afgestorven klimopstamnien;
Mei— .\ug. Over het algemeen weinig aangcrrotVen ; Arnhem, Nijmegen, Lieuden, Cuijk; in

groot aantal bij Bemelen en Kerkrade (Limb.) i. truncorum Germ.

Sprietknots kort, aan den top ingedrukt. Voordijen zonder hoekige verhreeding op de onderzijde.

Het eerste tarslid slechts iets langer dan het 2e (Sub-gen. Brachyteinnus Wolk). Snuit

korter dan de kop , naar voren versmald. Oogen rondaclitig. Halsschild nauwelijks langer

dan breed , bijzonder grol'bestip|ield. Dekschilden duidelijk brecder dan het halsschild, met zeer

grove, diepe stippellijnen; de tussclieiiruimten verheven, met eene lijne sti|ipelrij. Zwart of

pekzwart, weinig glanzig, onhehaard; sprieten en tarsen roodbruin. Lengte 3 —3+ mui. Achter
dennenschors. In België, de Rijnprov. en in Hannover (porcatus Germ.)

4 Dekschilden aan het uiteinde met eene breed afgezette, eenigszins bladacluige , door de sterk

kielvormig uitstekende re tusschenruimte gevormde, scherpe lijst, waardoor eene gootvorniigc

uitholling gevoniid is; met diepe, grove stippelrijen en eene duidelijke stippelrij in de

tiisschenruimten. Donker kastanjebruin. Snuit zoo lang als de kop, naar voren versmald.

Halsschild nauwelijks langer dan breed, naar voren zwak versmald; vrij dicht en gelijkmatig

sterk bestippeld, zonder gladde middellijii. Lengte 2j— 3 mm. In liet spint van iepen, beuken,
paardenkastanjes enz. Niet inlandsch. In de Rijnprov. en in de omstreken van Hamburg.

(re fle x 11 s Bohem.)

Dekschilden aan het uiteinde zonder gootvormige uitliolling; de 7e tusschenruimte is aan het

uiteinde al of niet scherp kielvormig verheven 5

5 Snuit zoo breed en- hoogstens zoo lang als de kop (Sub-gen. Erem o t e s Wolk, R li y n cli o I u s

i. sp.). Gogen uitpuilend 6

Snuit smaller en langer dan de kop (Sidi-gen. l'li loco p h a gn s Schonli.), langer dan bij de

andere soorten , iets gebogen. Oogen een weinig gewelfd. Halsschild zoo lang als breed, aan

de zijden gelijkmatig afgerond; van voren iets ingcsnoerd. Dekschilden ongeveer tweemaal
zoo lang als het halsschild, met duidelijke sti|ipelrijen; de tusschenruiniten niet eene duidelijke

stippelrij. Donker kastanjebruin of roodbruin, tamelijk glanzig. Sprieten en pooten lichter.

Lengte 2J— 31 mm. In het spint van paardenkastanjes, iepen, esclidoorns, beuken, popu-
lieren enz. Eenmaal bij Rotterdam, in aantal in een iep. In Westfalen, in de Rijnprov. bij

Diisscldorf, in België bij Brussel.

(cylindrirostris Oliv., sulcirosiris Thoins.) 4. lignarius Marsh.

6 Stippellijnen der dekschilden smaller dan de tus.sclienruimten; de 7e tusschenruimte aan het

uiteinde vlak of slechts weinig gewelfd 7

Stippellijnen der dekschilden diep en grof, zoo breed als de tusscheniiiimtcn; de 7e tusschen-

ruimte aan het uiteinde sclierp kielvormig verheven. llaKschild opvallend langer dan breed,

van voren iets ingesnoerd; zeer grof en dicht, aan de zijden eenigszins ineenvloeiend, bestip-

peld; met eene gedeeltelijk, meer of minder onbcstippelde middellijn. Zwart, weinig glanzig,

onbehaard. Sprieten en pooten eenigszins roodbruinachtig of pekbruin. Lengte 3i —4 mm.
In verschillende boomsoorten, als: iepen, eiken en vruclubonmen. Zeldzaam; den Maag,
Nootdorp, Berkel, Leiden en in Friesland. Ook in Belgiü.

(planirostris Bedel) 3. elongatus Gylh.

7 Het bovengedeelte van den snuit, van af de oogen tot aan den top, zoo lang als breed, met
eene meer of minder duidelijke middcngroef. De flauw gewelfde tusschenruiniten der stippel-
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lijnen iKiijcnocg (mbcsci|)|iclil; de snpucllijiic:), ook langs ilc zijden, zeer duidelijk en vrij

grol'. llaKsehilil langer dan breed, naar voren iets versmald; niet zeer dielit en weinig grof

bestippeld. Dekschilden ongeveer twecnaal zoo lang als breed. Pekzwart, onnitgekleurd

roodbruin; eenigszins glanzig. I.engte 3 4 mm. In het spint van s|)arrcn. Niet inlandscli.

In de Uijnprov. bij Diisseldorl', ook in Bclgii;, Westl'alcn en Oldcnbiirg.

(atcr L., licdcl) (eb I o ro pti s 1,.)

liet bovengedeelte van den siuiit bieeder dan lang, met eene dnidelijkc middengroef. Tnsschen-

rniniten der matig diepe sti})pellijnen dnidelijk besiippeld en iets rimpelig; de stippellijnen

langs de zijden eenigszins verward. Ilalsscliild hoogstens zoo lang als breed, tamelijk lijn

en dielit bestippcid. l'ckzwart ot' |)ckbrtiin, eenigszins glanzig; s|)rietcn en pooten roodbruin.

I.engte 2.—2i mm. In het spint van allerlei boomsoorten. Valkenberg (Limburg;, Jidi. Ook
in licl'Tic -• punctatulus lioheni.

Caiilotrupis Wol last on.

(IM1 1 o e o p 11 a g u >• Scbiinh., par^.)

l)/7 ,!;eniis is zeer -rcrwant aan Codiosoma en Rhyncholus; het onderscheidl

zich van eeri/genoenidc, doordat de cpisternen van den mctathorax, over de geheelc lengte

langs hei metasternuin, duidelijk zijn en de bovenzijde van het liehaain onbeliaard is

;

van Rhyncholus door het niet aamoezi,i^e schildje.

De eeni^e Enropeesche soort komt ook in het aangrenzend gebied voor.

Glanzig bruin ot' roodbruin, met geringen bronzigen weerschijn; onbeliaard. Snuit smaller en

iets langer dan de kop. Sprieten vrij dun, 7-ledig; de knots eirond. Halsschild ongeveer

zoo lang als breed, aan de zijden algerond-verbreed; tandje grol' bestippeld. Dekscliilden

langwerpig, met duidelijke stippellijnen en lijn bestippelHe, iets dwarsrimpelige tussclicn-

riiiniter. "i.engte 3 mm. Vooral nabij de zeekust, in Frankrijk en Engeland, doth ook bij

Rijssel. Niet inlandscli. De larve leel't in oude balken van kelders, stukken hout, bouten

scliuttingcn, paalwerk enz. Perr'is bericht iets over de larve.

(pieeus Gcmin. & Har., nee Ste|)li.) (a e 11 eo-p ice u s Bohem.)

91. Codiosoma Bedel.

(P 11 I o e o p h a g tl s Scliönh., pars.)

Sprieten tamelijk dun, iu liet midden van den snuit ingeplant; met i-ledigen

funiculus ; de eindknots eivormig , weinig duidelijk yledig. Snuit lang en tamelijk smal,

iets gebogen; met eene smalle, iets gebogen sprietgroef. Oogen aan de zijden van den

kop, klein en vlak. Halsschild ongeveer zoo lang als breed, matig getvclfd, met afge-

ronde zijden. Schildje ontbreekt. Dekschilden breeder dan het halsschild , otigeveer tivee-

maal zoo lang , van af de schouders geleidelijk iets verbreed ; aan het uiteinde te zamen

afgerond Episternen van den mctathorax onduidelijk. Schenen aan den buiten-tophoek

met een grooten , gebogen haak. Tarsen dun , het 36' lid tiüeelobbig. Klauwen gewoon.

Lichaam eenigszins lang eivormig, op de bovenzijde duidelijk behaard. Gevleugeld.

De eetiige Enropeesche soort komt ook iu Nederland voor.

Pckbruiu of donker roodbruin, onuirgekleurdc exemplaren lichtrood- ot' geelbruin ; glanzig.^

Halsschild liggend bebaard. Dekschilden bij bet J iets langer ovaal dan bij het $ ; met grot

en diep bestippelde langsstrepen ; de tnsschenruiraten met eene lijne stippelrij, flauw dwars-

rimpelig en met opgerichte gcclgrauwe haartjes. Lengte 2'j—3J inm. In oude balken en

paalwerk, vooral nabij de zeekust. Over het algemeen weinig waargenomen, doch gemeen

bij Termuntcn aan den Dollart en bij Zierikzce in perkoenpalen der zeeweringen, tegelijk

met Nacerda melaiuira De larve met de levenswijze werden beschreven door Fokker.

(sculptum Gylh., scalptum Sclulnh., pilosum Bach) i. spadix Herbst.

IV. .Sub-Familie. APIONINAE.

XLI. Tribus A i' 1 o n 1 n 1.

92. Nanophyes Schönh.

(N anodes Schönh. , S p b a e r u I a Steph.)

Sprieten lang, vrij dun; sterk geknikt, de funiculus 5- zeldzamer ^-ledig ; de

knots yledig, de Icedjcs los samenhangend , bij het .Sub-gen. Corimalia Des Goz.
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(//(/// aaneengesloten. Snuit lang en dun, ecnigszins t^ebogen ; bij het % veelal i lani;cr

dan bij het S. Oogen groot, bijna niet geivelfd , op het voorhoofd dieht aaneenstaande.

Halsschild breeder dan lang, naar 7'oren sterk versniald ; aan de basis sleehts iets smaller

dan de deksehilden. Sehildje ontbreekt. Dekschildcn kort-eivormig, hoog gewelfd; van af
de schouders tot aan het uiteinde geleidelijk versmald , aan den top te zamen afgerond;

het pvgidinin bedekt. Poolen lang; de vooreoxae aaneenstootend , den uitersten voorraad

van het prosternum bereikend. Dijen door de trochanters duidelijk van de co.xae ge-

scheiden , bij sommige soorten met i of 2 kleine doorntjes ; schenen zonder cindhaakje

,

alleen de mannetjes met een klein haakje aan den binnen-tophoek der voorschenen.

Klauiven aan de basis aaneengegrocid , bij het Sub-gen. Corimalia vrij; bij het

Subgen, Nanodiscus Kiesw. sleehts 7net één enkelen klauiv. Lichaam sterk gewelfd

,

soms iets ko.i^ehwrmig ; behaard, gevleugeld.

De soorten , welke meest allen geelachtig of roestklenrig gekleurd en gewoonlijk

verschillend zwart of bruin geteekend zijn, leven voor het meercndeel op Lythrum,
waar de larven zich in het vruchtbcginscl ontwikkelen , eene enkele soort op Lotus en

Sarothamnns; anderen uit Zuid-Europa leven deels op Tam ar i .x (Sub-gen. Cor i-

m alia Des Gozis) , deels op Ju n lp e ru s en Th uja {Sub-gen. Na n o d i s c u s A'lesic.)

;

deels veroorzaken zij stengelgallen , o.a. op Erica scoparia.
De larve en pop vaii N. lythri zijn door Buddeberg beschreven.

Van de 30 Europeesche soorten komen 3 /// Nederland en i in het aangrenzend

gebied voor ; zij behooren allen tot het Sub-,i;en. Nanophyes i. sp.

1 Dckscliilden nier weinig diepe, tamelijk brecdc, hngsistrepen. Zwart; lijn grauw-, de zijden van

den thorax dicht witachtig beliaard. Deksehilden stroogecl, met cene driehoekige, Uraagvormige,

zwarte hasaalvlek en een meer ol' minder donkeren naad. Kop, met den snuit, zwartachtig;

sprieten en pooten geel, de vrij groote sprietknots zwartacluig. Halsschild zwart ol' roodgeel

(al), c. iilmi Germ.). Licliaam ecnigszins peervormig. Dijen ongetand of met een onduidelijk

tandje. Lengte 2—ij mm. Op vochtige plaatsen, langs oevers van vaarten en slootcn; op

Lythrum, vooral in het najaar. Volgens L. Dnfuitr leeft de larve in een stengelgal i).

Zeer zeldzaam. Het type nog niet in Nederland aangetrolVen. De ab. c. iilmi bij Noordwijk.
1. kemisphaericus Oliv.

Deksehilden met duidelijke, scherpe, gegroefde stippellijnen. Dijen ongetand 2

2 Lichaam lang-ovaal , eenigszins peervormig. Zwart, glanzig, lijn grauw behaard; de zijden van

den thorax dicht v.itgraiiw viltis. Kop, met den snuit, alsmede de onderzijde zwart, bet uit-

einde van den snuit soms roodbruin. Overigens zeer veranderlijk in kleur. Bovenzijde zwart,

eene groote roestkleurige of roodgele vlek op de deksehilden, waarop twee geelgrauw behaarde,

schuine dwarsbanden , of een smalle gele dwarsband over het midden ; of wel is de bovenzijde

geheel roestrood of roodgeel met dezelfde lichte, gewoonlijk llauw aangeduide leekeningop

de deksehilden (ab.c. cpiiobii Chevrol.). .Sprietwortel en p(joten roodgeel , bij donkere exem-

plaren het uiteinde der dijen eenigszins zwart. Lengte 1^—2 mm. Gemeen op Lythrum
salicaria; de larve leeft in het vrnchtheginsel dezer plant.

(marmoratus Bedel, nee Goeze; pygmaens llcrbst) 2. lythri F.

Lichaam zeer kort ovaal, ecnigszins kogelvormig 3

Deksehilden elk over bet midden met eene groote roodgele vlek; op de onevene tnsschenruimten

met eenige, op gelijken afstand staande, zwarte stippen; overigens in kleur met donkere

exemplaren van lythri overeenkomende. Dijen grootendeels zwart, aan de basis rood.

Lengte \i-- i\ mm. In vochtige bosschen. Op Lotus nliginosns; volgens //. Brisotit

op Erica cincrea 2). Bij Mook en Bcrgen-op-Zoom , Mei, Aiig. Ook bij Crefeld en in

VVcstfalen (stramineiis Bach) 3. globulus Germ.

Deksehilden zonder zwarte stippen of vlekjes op de onevene tnsschenruimten van de zeer ver-

schillend gekleurde schijf. Deze soort komt in de verscheidenheid van kleur en in de grootte

met lythri overeen, doch onderscheidt zich vooral door de kortere, eenigszins kogelvormige

gedaante. Lengte li—2 mm. In voor- en najaar, op Ly th r um sa 1 ica ria; soms met ly t h ri.

Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk bij Rijssel (brevis Bohem.)

IJ Van L y l 11 r u m 11 y b s ü [) i fo 1 I a I. , w.'lkr |.l;LiiKnnrl iii Nfi-Tlaud aII.'L-ii Imj I.ucIr'iii «ovuiideu is.

t') H.-l vuuikuMi.-ri u|. I' u pti l u ^ I IT m u 1 :i iï ii--t I Wiit.-ja. liUt.',
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03. Oxystoina Diiméril.

(A p i o n Ilcrlist
, p:irs.)

Dt( f^eniis , door Dcsbrochers des Loges, 111, i. terecht, weder Tan Apion afyc-
seliciden, onderscheidt zich door de navolgende kenmerken. Snuit naar voren geleidelijk

of plotseling versmald, els- of 7oigvormig; van achteren, op de onderzijde, hoekig of bultig

uitstekende , als V 7uare meer of minder zakvormig verbreed { Fig. 119 Pen Pa). Kop op
de onderzijde uil};chold of met cene inkeping. Sprietgroeven diep , onmerkbaar in de
uitholling of inkeping van den kop overgaande. Oogcn sterk uitpuilend

,
gewoonlijk met

een krans -van witte haartjes omgeven. Poolen slank, de dijen sterk verlengd, met een
langen basaleti steel, op den bovenrand iveini.i,-- of niet opgeblazen ; het \e tarslid, vooral
der voorpoolen , zeer lan.t; driehoekig ; klauiven .i^espleten of met een krachtigen basaal-

land. De eerste tioce sterniten door een duidelijken naad gescheiden.

De soorten leven op verschillende P ap ilionac e eê n , als: Vicia, Lathyrus,
O r obus en Po lus; de levenswijze als bij Apion.

De metamorphose van O pomonae is door Curtis ; de larve van craccac door
de Geer; de larve, benevens de levensgeschiedenis van eer do door Jacquet beschreven.

Van de 10 Europecschc soorten komen 6 /// Nederland voor.

1 llovcnzijde hlauwacluig. Ntindstreep op de dekscliililen v;in voren, op de hoogte van den top
vnn het schihlje, algcliort. Bovenzijde lijn, neerliggend, de onderzijde (]raet de pooten)
duidelijker en langer, witgranw behaard; bij sommige wijfjes zijn de dekscliildcn zeer ondui-
delijk behaard, vermoedelijk eenigszins al'gewreven. Snuit bij her g kort, dik, dol', overal
grol' bestippeld; bij het J langer, meer uitgetrokken, tamelijk glanzig, vooral bet smalle
onbestippeldc niicinde. Ilalssehild kegelvormig, dicht en vrij sterk bestippeld; met eene
lijnc, verdiepte middellijn op de achterheH't. Dekschilden eivormig, sterk gewelfd, dol',

soms iets meer glanzig, met duidelijke, gegroefde stippellijnen. Onderzijde zwartachtig
of blauwzwart, de pooten zwart. Deze soort varieert zeer in grootte en ook eenigszins in

tint. Het $ is over het algemeen sterker behaard dan het J. Lengte 2!;—35 mm. Geineen
in bosschen en velden, op verschillende Pa p i 1 ion ace eë n als: Vicia- en Latbyrns-
soortcn. De larven ontwikkelen zich in de pciilen, o.a. van Vicia sepium en La tb y rus
praten sis. Soms treft men deze soort in aantal aan op bloeiende dennen , op de bladen van
beuken en op vnichtboomen i. pomonae F. 1)

liovcnzijde zwart of leikleurig-zwart, soms met llaiiwe blauwachtige tint. Naadstreep op de
dekschilden, aan weerszijden van het s.hildje, tot aan den basaalranJ doorloopend ... 2

2 Eerste lid van den funicidus kort, eivormig of roodachtig. Lichaam en pooten korter. Tarscn
in beide seksen zwart

;

Eerste lid van den fiiniculus zeer verlengd. Lichaam en pooten slanker en meer gestrekt dan
bij de volgende soorten, lüj het <J de eerste 3 tarsleedjes geelrood. Deze soort herinnert in

vorm, grootte en beharing aan pomonae, doch onderscheidt zich gemakkelijk door de
kleur. Snuit met sterk gebogen rug, bij bet $ zeer dik; van boven gezien, tot aan den
korten, versmalden top zeer breed, dof, grof bestippeld en geheel bebaard; hij het 1, van
boven gezien, ongeveer van af het eerste derde gedeelte versmald , het laatste derde gedeelte
smal uitgetrokken, glanzig en onbestippeld. Dekschilden langwerpig-eirond, leikleurig of met
llauwc blauwachtige tint. lengte 25— 3 mm. Op heesters en jonge boomen als: hazelaars en
eiken. Zij ontwikkelt zich uit de peulen van Vicia sepiiim, Lathyrus praten sis en
tuberosus. Zeldzaam; uitsluitend bij Valkenberg, Bunde en op den St. I'ietcrsberg nabij
Maastricht gevangen. In België bij Vlicrmael-Roodt, ook in Westfalen. . 6. ochropus Germ-

3 Snuit op de onderzijde sterk hoekig uitgezakt; bij het i kort, weinig spits, sterk behaard;
bij het J langer, spits, met glanzig uiteinde. Sprieten bij het <? geheel geelrood, bij het j
naar het uiteinde zwart. Deze soort is veel kleiner dan ochropus en verwanten; zij

gelijkt het meest op opeticum. Dofzwart, dicht en tamelijk lijn, bij het $ gewoonlijk
meer dan bij het J, witachtig behaard. Onderzijde, vooral op de pleurae en de voorcoxac,
grover wit behaard. Dekschilden kort-eivornng. Lengte 2—2^ mm. Zeer gemeen op Vicia
cracca, hirsnta en Lathyrus sylvestris; de larve ontwikkelt zich in de peulen.
Ook zou zij op klaver waargenomen zijn. Zij verschijnt ook soms in groote massa's op
eikenbladen (viciac de G. , g rulicornc llerbst) 2. craccae L.

I) A;iiiMT\vacil K de iciij ütiIicU'iuIi' O. Ii ri- v i a 1 ii iii l>e^hl , welti' in Kiaiikiijk (ïiiuraiii.0 rii Duitstlilaiul vuorküiiil. Tltu
^«lurl HHlijkl op )i ü lil o II 3 i> , dufli /.IJ is fraai blauw, laiiii-'lijk p!aii/.i? ril iiaiiwi-lijks hphaard; df kup is /eer proitt; ht't

lialsscliild veel hri'KliT dan lanj;. van vuren in^i-siuHTd; de naadativ.-|i up d.- di-ksiriiildon lüupl haakvunni;,' uin lii-l scliildj.-

tot aau dl' lia>is liüur. Liiiiaaiii iiuti- M-rkoil.
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Smiit op lic onderzijde iets bultig, docli niet liockii; uitgezakt. Sprieten in beide seksen, op

bet ie lid oF de eerste twee leeiljes na, zwart 4

4 .Sntiit op de bovenzijde in de lenyte afgeplat, dol', zeur dicht rimpelig besti|>pcld Scapiis sleelits

aan de basis geelrood 5

Snuit op de bovenzijde in de lengte gewelfd , over du niiddellijn glanzig en bijna glad. Seapns en

bet ie lid van den funicidus geelroodacbtig. Vooriioofd tnsschen de oogen met vele verdiepte

langsstrcpen. Overigens in kleur met eraccae en o pe ti e u 111 overeenkomende. Deksebilden

eivormig, dini beliaard. Bij liet J bet versmalde, glanzige uiteinde van den snuit langer en

spitser, [.engte 2.) —2g mm. In vochtige grasvelden, op Vicia craeca. Verbreid en op
sommige plaatsen niet zelden, o.a. gemeen bij Winterswijk 5. cerdo Gerst.

5 Snuit, van boven gezien, plotseling elsvormig uitgetrokken; bij het $ is bet smal uitgetrokken

gedeelte ongeveer zoo lang als de halve snuit, dun, glad en glanzig; hij het $ de snuit,

op een klein gedeelte na aan den top, dof, bcstippeld en behaard. Voorhoofd zonder duidelijke

laugsstrepen. Overigens gelijkt deze soort zeer op ce rd o, docli zijn de sprieten aan den wortel

donkerder. Lengte 2^— 3 inm. Op O i ob us vernus 1), de larve ontwikkelt ;'icli uit de peulen.

Uitsluitend bij Ambij, nabij Maastricht gevangen; Mei.

(Dietrichii Bremi, V Marshaniii Bobcm.) 3. opeticum Bacli.

Snuit van af de basis zeer geleidelijk elsvormig versmald; zeer lang, weinig gebogen; bij het

5 reeds van af bet midden smal, glad en glanzig; bij het <? slechts een kort gedeelte aan

het uiteinde glad en glanzig. Voorhoofd inct zeer dindclijke, gegroefde langsstrcpen. Scapns
lang en slank. Deze soort, welke aan den zeer langen, elsvormigcn snuit te berkennen is,

komt in grootte en kleur bet naast met ocliro|)tis overeen; ccbter zijn bij bet J de tarsen

zwart; ook is het ie lid van den finiieulus korter en het licbaarn, met de pooteu, minder
gestrekt. Het (^ is kleiner dan het J. Lengte 2^ — 3 mm. In weilanden en aan den zoom van
vochtige bosscben, op Latbyrns |)ratensis en Lotus c o r n i c ui a t n s; de larve leeft

in de peulen. Zeer zeldzaam; Arnhem en in de omstreken van Maastrii.bt. In de Rijnjirov.

bij Aken en Düsseldorf.

(5 Marsbamii Stepli.; platalea Stepli., nee ('erm.) 4. subulatuin Kirby.

94. Apiou Herbst.

S/r/r/i-ri in den regel niet ,i^ckuikt , draadvorniig , met "i-ledigcii fuiiicnlus ; de eind-

linots meer of minder duidclijli T,-ledii; , veelal onduidelijk geriiii^d , toegespitst [bij het

i 7'a?i A. difforme en difficile zijn de sprieten sterk geknikt , met krachtig ont-

wikkelden scapns en verbreede eerste leedjes van den fiinicnliis) ; op verschillende hoogte
van den snuit ingeplant, hetzij onmiddellijk aan de basis, of nabij de basis, of nagenoeg
in 7 midden, hoogst zelden vóór het midden. Snuit [Fig. 119 //, III , IV) lang en dun,

of kort en dik, soms bijna recht, in den regel meer of ïninder gebogen,eenigszins cylindcr-

of draadvormig, bij uitzondering cenigszins dorso-ventraal afgeplat , ook 7t<el op het inplan-

tingspunt der sprieten cenigszins tandvormig ofstomp verbrceil ; nimmer 7i>ig- of elsvormig,

op de onderzijde zonder insnijding of hoekig uitsteeksel. Sprietgroeven in den regel jceinig

duf, lijnvormig ; of ontbrekend. Oogen gewoonlijk iets uitpuilend. Voorkaken zeer hard,
hoornachtig , krachtig ontwikkeld en van 3 tandjes voorzien. Achtcrkaken vliezig ; lob-

vormig verbreed, met twee rijen stevige borstelharen. Kaaktasters kort, onbewegelijk

,

2-lcdig. Kin hard, hooriiaclitig ; de 'diezigc tong aan de binnenvlakte daarmede ver-

groeid , aan weerszijden met lange ivimpcrs en aan den bovenrand met twee bewegelijke

tasters, welke uit één enkel lid bestaan 2). Halsschitd cenigszins cylinder- of kegelvormig,
langer dan breed of brecdcr dan lang ; ook luel meer of minder kogclvormig gezvelfd.

Schildje klein, doch zeer duidelijk. Dekschilden gewelfd, langer of korter eivormig,
peervormig, soms cenigszins verlengd , of naar achteren verbreed ; het achterlijf geheel
bedekkend. De eerste twee stern iten meer of minder samengegrocid ; de scheidingsnaad
'veelal 'weinig duidelijk

,
imoral aan de zijden. Dijen minder verlengd dan bij O xy sto m a ;

meer knotsvormig verdikt, als 't icare opgeblazen. Tarsen verschillend. Klau7ven meestal
gcivoon , doch ook -wel met een basaaltand. Lichaam onbehaard of meer of minder fjn
behaard , zeldzamer met dic/ite, 7oitte , schubachtige beharing; ook icel met opgerichte

,

KjiIuh . I I Wil IS7S-7'J
I
;•;./. Kiv,-/,. ,llijilr,>'.-.-l,.l .1.. t<Mmi<

n
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Op de dekschildcn in laitgsrijen staande, borslelharen. Gevleugeld. De mannetjes onder-

scheiden zich Tooral door den in den re^vl korteren
,
plomperen , dichter bestippelden

en meestal ook sterker t>ehaardcn snuit en de krachtiger sprieten ; 7'celai staan de sprieten

verder van de basis van den snuit verwijderd dan hij de wijfjes; ook zijn zij dikwerf
sterker behaard ; in vele gevallen steken de laatste twee stcrniten ver buiten de dek-

schildcn uit; nog komt soms kleurverschil voor; bij A. difforme, dissimile en

dentipes heeft men nog andere in 't oog vallende se.xueele verschillen. De soorten zijn

hoogstens 4 tot 5 mm. lange kevertjes , 'welke voor het meerendecl donker gekleurd zijn,

hetzij geheel of gedeeltelijk zwart , blauw , groen , bronzig of roodkopcrkleurig , veel

minder rood- of bruinachtig; al of niet eenkleurig. — Een groot aantal leeft op Pap i-

lionaceeën, waar de larven hare metamorphose doorloopen in de peulen, of wel zich

ontwikkelen tusschen de bloempjfs van klaverhoofdjes ; velen ontwikkelen zich in. vruchtjcs,

bloemknoppen
,
jonge scheuten , bladncrven of stengels van verschillendeplanten tot andere

families behoorende , bij uitzondering vormen zich galachtige aanziüellingen ; in een enkel

geval is het de gal eener bladwcsp , waarin het 2 hare eieren legt. Vele soorten treft

men soms in groot aantal bijeen , en meermalen verspreiden zij zich van de ontivikkelings-

plant op allerlei heesters en boomen ,
jcaar enkele soorten alsdan in ontzaggelijke mas.ui's

individuen , op een enkel punt bijeen [soms op een enkelen boom\ te vinden zijn ; hetzelfde

nam ik waar , tegen den winter , in opgestapelde bloempotten en onderpannen op den grond.

De lar'oe en pop van A. cy a ?i e u m
,
pe n et ran s , radio lus, urticariuin,

seniculum, e lo ngat u m ,
apricans, ononicola, meliloti, miniatum en

simum zijn door <. Fraucnfeld , de larve van radiolus is bovendien door Bouché , die

van urticarium en simum bovendien , met die i'an Cau 1 1 e i (? d is ta ns Desbri) en de

ontii'ikkcling van u lic is door Gourean ; de ont'wikkeling van b n s i c or n e door Heegcr

:

de larve e?i pop va?i laevigatum zijn door Letzner , die van fr u m e nt a ?ium en

7'iolaceum door Laboulbène , die van loti door Rosenhauer ; de larve en gal van
atomarium zijn door Kiej/er : de larve en pop van e.vt inet u ni , die vanfu se i ro st r e

[^met de le^'ens7i<ijze^, de levensgeschiedenis van gcnistae {vermoedelijk compactum
Desbr.), de pop van immune, de larve en pop van sedi zijn door Buddeberg ; de

gal en de levens-wijze van pu bes eens zijn door Liebel en Kleffer ; ook is nog de ont-

wikkeling van apricans door Markwick, Guérin, Curtis en Taschenberg beschreven.

Bovendien -werden -van een aantal andere soorten door verschillende schrijvers korte

mcdedeelingen gedaan

.

Van de ± 140 Eiiropecsche soorten komen i& in Nederland en k) inhet aangrenzend
gebied voor 1 1.

I Licli;iam zivarc, met of zonder liaa* ot' scluibvlekkcii of banden; of wel geheel of gedeeltelijk

lilaiiu', groen, bronzig of roodko(ierkleurig; ook wel minstens een gedeelte van de onderzijde

zwart, teru'ijl de bovenzijde] geheel of gedeeltelijk brnin , lichter ofdonkerder roodiiriiin, roest-

klenrig of roodgeelachtig is, gewoonlijk echter met witachtige haarvlekken of banden 2) . 2

Lichaam geheel rood of roodgeel. De tweede tnsschenruimte der stip|)ellijnen op de dekschilden

aan het uiteinde haakvonnig omgebogen S3

1 De tweede stippellijn der dekschildcn van achteren met de 8c (de voorlaatste langs den zijrand)

verbonden. De kop kan tegen de borst gericht worden, ten gevolge eener diepe nitranding

van het prosternnm. Snuit glad, sterk glanzig; op het inplantiiigspmn der sprieten, d.i. aan

de basis, tandvormig verbreed; zonder sprietgroef. Pooten minstens gedeeltelijk roesrrood.

Lichaam meestal zeer sterk gewelfd. Dekschilden aan de zijden veelal gecomprimeerd. Boven-
zijde meer of minder behaard of met dikke haarschnbjes bekleed (Snb-gen. E xap i o n Bedel).

1) In lift i3SU'a Hi'tl'i van .Kiixtcr'x KjUhi- Kiiri»ii:r!. " y;vA\ Siliih/iij .-.•ii uiilwi-rp VL.i.r i-.-itr iii.iiwc s\atoni;ilist:tif ind>*i-liii(:

(inr A p i o 11 e n . d;i:)rbij epn aantal Snli-pontTa. Mei licl üup ii|i utizi- infi-r l)c[iiTkl<' liiiiiia. kunit lui) de liewerkinfï van
lit't genus A )• i o n duor Itrtlct hel meest praktiseh vour en geelt de iekeiNie resultaliu bij de 'letenninatie. De duur .V/j</^^7

aangeiiouieu Snb-genr-ra Iteb ik telkens in de tabel vermeld.

'}) In de omstfi'ken van Parijs en vernmedelijk verder noordwaarts verbreid komt vuor eeiie suurt op V i s if n m a I ti u ni

(parasiteerend op populieren en appelliuomeii) . n.l. A. v a r i e g a t u m Weneker (bieulor (Jredl.l. Bruin, sprieten,

pooten, de basis en meer ut minder de afwisselende tusselienruiinlen der dekscliildeii roesiruod. Dekseliilden van aebteren
st"rk opfieblaieii , met diep ;;epruetde lanpsstrepen , waarin eene ketenvoi mi;:e stippelrij ; l)el pedeelte om bel sebildje met
eelie breede . pele , lialveinaanvuriiiipe lianrvlek. Scbemii breed, peeompriineerd De/,e soort beet'l den babitus van A pisi
inel bet voorkomen van een roodaclitipeu A n t 11 o n o m u s. Bi) bel mannetje de siiiiit dikker, op de inplanting der sprieten

iets verbreed, diebt bestippeld en prooleildeels duidelijk bidiaard ; bij bel wijfje diiiiin-r, weinip bestippeld, fïl.iii/ipei en

met iluidelijke si;liubliaartjes bezet. Lengte ^J mm. Over de le.enswijie beriebl H. <lv Hm-rjirl.
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De soorten leven op de Papili on aceeë n-gcncra : Sa ro tliani n iis, Ulex en Gcnista.
(ulicis, difficile, compactuni en fuscirostre) 3

De tweede stippellijn der dek^cllilden van aclneren met de 9c (de laatste langs den zijrand)

verbonden. Kop aan den protlioraN in voortgaanden bocht, nagenoeg in de ricliting van de

lichaanis-as, naar voren gericht 6

3 Dekschilden cenklein'ig, gelijkmatig witachtig ol' witgrauw behaard of bescluihd. Sprieten geheel

roodgeel, of de knots en soms bovendien de laatste twee leedjes van den fnnicidns zwartachtig. 4

Dekschilden brnin of roestkleuiig-bruin behaard, met witte langsstrepcn of banden .... 5

4 Het ie lid van den fiiniciiliis verlengd, vooral bij het J. Achterdijen geheel of grootendeels

zwart; overigens de pooien, behalve de tarsen , de coxae, de trochanters en meer of minder
de knieën, gcelrood; veelal echter ook de niiddeklijen geheel of gedeeltelijk zwart. Sprieten

roodgeel, de knuts zwartaclitig. Lichaam dicht met grove, witgrauwc haarscluibjes bedekt,

welke op de dekscliilden schuin tegen elkaar gericht zijn. Halsscliild aan de zijden sterk afge-

rond-verbreed. Dekschilden langwerpig-eirond , met duidelijke stippelgroeven. Snuit bij bet

$ iets-, bij liet J zeer veel (ongeveer zoo lang als de dekschilden) langer dan kop en halsschild

te zatnen. Lengte i^

—

1\ mm. (zonder den snuit). In droge, dorre streken, op Ulex
europaeus; de larve leeft en ontwikkelt zich in de peulen; Febr.— November. Niet inlandscb.

Bij Hamburg en in den Elzas (ulicis Forst.)

Het ie lid van den funiculus ovaal of eenigszins kogcivormig. Alle pooten gecliood, de dijen

hoogstens iets aan de basis zwart. De coxae, trochanters en tarsen zwart. Sprieten geelrood,

de laatste twee leedjes van den funiculus en de knots zwartaclitig. Overigens op ulicis
gelijkend; de scliubjcs zijn echter fijner en langer, meer haarvonnig, ü|) de dekscliilden

duidelijker in rijen geplaatst; onderzijde, vooral up de pleurae van den tliorax, en soms
achter het scliildje en hier en daar aan de basis der dekschilden dichter en grover witachtig

behaard. Lengte ij— 2!; mm. Op Gcnista germanica, anglica en ti nc tori a; de larve

ontwikkelt zich in de peulen. Uitsluitend bij Katwijk en Warnsveld, Jali gevangen.

(gernianicum Desbr.) i. diiEcile Herbst. 1)

5 Snuit zoo lang als kop en halsscbild te zanieii, llaiiw gebogen; de tandvorniige verbreeding aan

het inplantingspunt der sprieten klein. Halsscbild breeder dan lang, met duidelijk afgeronde
zijden. Dekschilden kon-eivormig, roestkleurig-bruin behaard; elk met een brceden, rechten,

uil witte schubhaartjes bestaanden langsband, welke de je, 4c en 5e tiisschenruimten inneemt;
ook de buitenrand smal wit gezoomd. Halsschild aan de zijden en ook de onderzijde witachtig

bescliubd. Sprieten roodgeel, de knots veelal iets gebruind. Pooien roodgeel; de dijbasis

meer of minder, benevens de coxae en de trocliantcrs zwart; de tarsen gebruind. Lengte
i-J— 2 mm. Op Genista pilosa en germanica; de larve ontwikkelt zich in de peulen.

Verbreid in de heidestreken en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(genistae Redt-, Bach pars) 2. compactum Desbr. 2)

Snuit korter dan kop en lialsschild te zamcn; nagenoeg recht, zeer dun; de tandvormige
verbreeding aan het inplantingspunt der sprieten groot. Halsschild langer dan breed, met '

bijna rechte zijden. Dekschilden meer gestrekt, larg-«ivorniig; van achteren aan de zijden

eenigszins samengedrukt; bruin beliaard; elk met een schuinen, witachtigen haarband, welke
van af den schouder tot aan het midden van den naad gericht is; bovendien langs de zijden

wiiachtig behaard. De zijden van het halsschild en de onderzijde diclit met witte liaarschidjjes

bedekt. Sprieten geheel roestkleurig. Pooten roodgeel; de coxae, trochanters, tarsen , alsook

bet basale gedeelte der dijen (aan de achterdijeii soms tot over de helft) zwart. Bij bet $
het ie lid der achtcrtarsen niet een liaakje aan den binnen-tophoek. Lengte 2 — 2|- mm. üuor
bet gelieele land, gemeen op bloeiende Saro tlia m n u s vulgaris; de larve ontwikkelt zich

in de peulen (albovittatum Herbst, melanopus Marsh.) 3. fuscirostre F.

ó Dijen geheel of grootcndeels rocstrood of roodgeel. Zie ook de var. ;'K/(VrK,f van A trifolii.bij

welke de pooten, op de voordijen na of nagenoeg geheel, zwart zijn 7

Dijen zwart of metaalkleurig, bij uitzondering (A. flav i man u m) de voordijen meer of minder
roestkleurig. Bij A. radiolus ab.c. fcmig'mipes en bij A. distans ab.c. ,tp«?//«/« de pooten
donker roodbruinaclitig 25

1) Nü\or\viin aiin A. di Hit il e H.il.sl is r u r 11 i 1 11 hi l u iii Imtiii . w.-lkf si>urt , \ul^i-iis N/n/.sA;/. 111 ^elurl lOuru}!;! uiit

ZL'ldzaam is op G e 11 i > I a y e r [Il a n i c :i i'ii s a p i t t a I i s (welke laalstc pliilil nït'l iiiiaiidstli i.i) "U met eiTali^eiiüeiiidi'

meestal verward werd. De sprieten zijn liier gelieel ruodiieel; zuu ouk de puulen , dueli de euxni', de Irucliatilers , alsuuk

Iiel jiroulsie pedeelte der middel- pii achterdijen zwartaehlig ; iiiel zelden de middel- en aeliterdijen jielieel zwarl, ualiij de

knie alsdan veelal eene selierp liepreiisde , ruude vlek. In mijne verzameling bezit ik eveiiiplaren uit Kissinijen , Oostenrijk

eii Frankrijk, dueli peen enkel uil üni Relned. De ware dit'lieile Herbsl bezil ik, behalve van Nederland, uil Kissinpen

(waar zij niet l- u r n i e u 1 a t u ni lepelijk pevaüpen werd). I.iipanu , Uustenrijk en /uid-Kiankrijk.

2) Deze souri werd meestal verward mei ,\ pen i sla e Kirb\ . Haeh (b i v i t l a l u 111 Gerst., lunieiilare Muls.l. welke

veel prnuter is en gemakkelijk te üiidersebeiden duur deli zwarlaeliligen tunieulus. In Kiipeland Frankrijk en vulpens li(Hh

uuk 111 dl' ritjiipiuv. tip Genista a n p li e a en l i n e t o ri a.
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7 Dckscliildcn gcliccl zwartbruin , bruin of roodbriiinacluig, of' alleen over de schijf roodgeel.
Sprieten bijna aan de basis van den snnii ingeplant. Kop sierU bcli.iard 8

Dekscliilden gcliccl zwart, blauw, bronzig-groen of nietaalkleurig y

8 Licbaani smal, gestrekt. !vop, iialsscliild en dekscliilden zwanbrnin, bruin of liclucr of donkerder
roodbruin; diclit wit of geelwitaclitig, ecnigszins vleUkig bebaard; op de dekscliilden met twee
.scliuine, kale dwarsbandcn. Onderzijde diclit wit bebaard. Sprieten en pooten geel; de tarsen

en veelal liet niteinde of liet grootste gedeelte der sprieten berookt. Malsscbild aan de basis

diep tweemaal nitgebogcn. Snuit iets langer dan bij inalvac; bij liet t? korter en dikker,
diclit wit behaard; bij het $ langer en dinincr, glanzig, bijna kaal. I.engtc i'- 2! mm. Op
brandnetels, vooral op Unica dioica; de larve leeft en ondergaat hare inetamorphose in

de stengels nabij de knoopcn; de kever komt in jnli te voorschijn. Niet zeldzaam.

(vernale 1'ayk.) 4. i-rticarium llerbst.

Lichaam eivormig. Kop en lialsschild zwart; dekscliilden gcelrood,om bet schildje met eene
donkere vlek, welke veelal de geheelc basis inneemt en zelfs langs den naad of bovendien
langs de zijden voortloopt, zoodat er dan slechts eene geelachtige vlek op bet midden van
elk der dekscliilden overblijft. Reharing, vooral op de onderzijde, de kop, bet halsschild en

aan de basis der dekscliilden, dicht, wollig, wit of geelwit. Sprieten en pooten geel. Snuit

kort en dik, naar het uiteinde meestal roodachtig; bij het (? korter, doller en sterker behaard.

Lengte I5— 2J mm. Op droge gronden , langs wegen , in tuinen; op verschillende M a I vace e ëii;

de larve onder andereu in de vruclitjes van Sla I va syl vest ris en rot u n d i fo I ia. Zeldzaam;
den Haag, V'lissingen en Middelburg . . (? pulex Gueze, ? minutiim Fourcr.) 5. malvae F.

9 Lichaam duidelijk wit of aschgranw bebaard, ten minste aan de zijden van den thorax . . 10

Lichaam zonder in 't oog vallende beharing. De soorten leven grootendecls op Trifolinm
en Ononis; A. difforme leeft vermoedelijk op Polygonum hydropipcr, van
laevicolle is het voorkomen twijl'elaclitig 14

10 Achtersclienen zwart. Dekscliilden naar achteren sterk verbreed en gewelfd, kort-eiroiul . . 11

Achterschenen gecirood. Dekscliilden ovaal of lang-ovaal 12

11 Dekscliilden blauwachtig of metaalglanzig-groen ; overigens het licliaara zwart; tamelijk lijn,

maar duidelijk, aan de zijden van den thorax dichter aschgranw behaard. Sprietwortel en de
dijen geelrood, de schenen, tarsen en knieën zwart; zelden de sprieten geheel zwart. Middel-
coxae vau elkaar verwijderd. Lengte if—2 mm. Langs heuvels en droge bossclien; op
Genista soorten, voor- en najaar. Niet inlandsch. In VVestfalen.

(I I a V o fe m o r a t u m llerbst)

Dekscbilden , evenals de rest van het lichaam, leikleurig-zwart. Beharing witgrauw, dicht, fijn

,

doch duidelijk; de borst zeer dicht en lang wit behaard. Oogcn, vooral bij het ^, met witte

haartjes omgeven. Sprieten bij het ^ geheel-, bij het J alleen aan den wortel roodgeel. Pooten
roodgeel, de coxae, trochanters, knieën, schenen, de acliterpooten en tarsen, of ook nog
de middclscheneu en soms ook het uiteinde en de basis der voorschenen meer of minder
zwartaclitig. Exemplaren met zwarte middel- en achterschenen werden als var. Griesbaiini
Steph. beschreven. Middelcoxae dicht aaneenstaandc. Het ^ is gewoonlijk kleiner; de snuit

korter c<< geheel behaard; onderzijde van halsschild en coxae der voorpooteii sterker beliaard

dan bij het J, de trochanters soms roodachtig. Lengte li -2 mm. In vochtige grasvelden, gemeen
op Vicia cracca; de larve ontwikkelt zicli in de peulen; Jniü— October. 41. viciae Payk.

12 Tusscbenruiniten op de dekschildeu tivee tot driemaal zoo breed als de onduidelijk bestippelde
langslijnen. Zwart, fijn maar duidelijk en dicht, witgrauw behaard; om de oogen, vooral bij

het <?, met witte haartjes. Dekscliilden ovaal, iets grocuachtig brouzig-zwart. Onderzijde van den
thorax en van het achterlijf dicht krijtwit, schubachtig behaard. PootLU roodgeel; coxac,
trochanters en tarsen zwartachtig. Halsschild lijn en vrij dicht bestippeld. Bij het ,^ de kottere
snuit van afliet midden tot nabij het zwartachtige uiteinde roodgeel, op de onderzijde met
een bundel grove, witte haren; de coxae der achterpooteu meer of minder donker gekleurd;
sprieten, pooten, de vier voorste coxae en het uiteinde vau het achterlijf geel. Bij het J
de snuit langer en dunner, ongeveer zoo lang als kop en halsschild te zaïiien, zwart, glanzig,

van voren nagenoeg glad; sprieten iets donkerder. Lengte 2^—3 inm. Verbreid eu op sommige
[ilaatscu gemeen op Mal vace een; de larve ontwikkelt zich in de vrucbties vau Mal va
sylvestris en rotundifolia (imlvariuii Kirby) 19. rufirostre F.

Tusscbenruiniten op de dekschildeu ternauwernood breeder dan de stippellijnen. Kleinere soorten.

Op Mercu rial is 13

13 Tarsen en trochanters (de gebeele pooten op de zwarte coxae iiaj roodgeel. Sprieten roestrood
of eeiiigszins berookt. Aciiterhoeken van het halsschild, van boven gezien, ecnigszins naar
buiten scherp uitstekende. Zwart, soms iets bronzig. Dekschildeu, evenals de rest der boven-
zijde, vrij grof en dicht, witachtig-, aan de basis plaatselijk nog dichter bebaard; over he:
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midden met ceiie gemeenschappelijke, meer of minder l;alc dwarsvlek. Deze soort gelijkt

overigens op pallipcs, dodi is minder gestrekt en sterker gewelfd. Lengte li—aimm.In
velden, tuinen en kings wegen, op Mercurialis a n n 11 a; de laive ontwikkelt zich, volgens

l'erris, in de knoopen van den stengel; Juli — Oct. Niet inlandsch. Wellicht in Zuid-

Limburg te vinden.

(C.crmarii Walton, centrimaciila lietta, albopilosum Liic.} (se m i v i t ta t u ni Gylli.)

Tarsen en trochantcrs zwart ot' zwartacluig. Sprieten grootendeels of alleen de knots zwart.

Achterhoeken van het halsschild niet naar buiten uitstekende. Dekscliilden smaller, iets meer
gestrekt, fijn grijs behaard. Overigens in l;leur niet semivittatum overeenkomende.
Lengte 2

—

2\ mm. In bossclien en op beschaduwde |ilaatsen, op Mercurialis pcrennis;
Juni—Oct. Uitsluirend in de omstreken van Maastricht gevangen.

(geniculatnui Germ.) 6. pallipes Kirby.

14 Acbterschencn zwart of berookt, tenminste op de tophell't 15

Achterschenen, evenals die der voor- en niiddelpooten, geheel roodgeel 23

15 Voorcoxae roodgeel 16

Voorcoxae zwart. Deze soort lieeft in habitus en kleur veel overeenkomst niet varipes
en ononicola. Zwart, nagenoeg onbeliaard. Snuit bij het $ lang en dun, glanzig, veel

langer dan kop en halsschild te zamen, gebogen; sprieten gewoon, zwart, de scapus aan de

basis meer of minder lichter gekleurd, langer dan de volgende twee leedjes. Halsscliild langer

dan breed, dicht, hier en daar ineenvloeiend bestippeld. Dekschildcn langwerpig-eiroud,

gewelfd. Footen bij het ï roodgeel; de coxae, knieën, schenen en tarsen zwart, alle trochantcrs

en een ring aan het uiteinde der voorschenen meer of minder roodachtig; de dijbasis met
de trochantcrs veelal zwartacluig (exemplaren met geheel zwarte schenen vornien ab.c.

libiale Desbr.); de voorschenen llauw gebogen, liij het <? is de snuit dof, niet langer dan kop
en halsscinld te zanien; de sprieten zeer afwijkend in vorm, geknikt, de scapus zoo lang

als de halve snuit, knotsvormig gezwollen, roodachtig, de funiculus geelrood, het ic lid

zeer klein, liet 2e en 3e zeer plat en breed, de overigen smaller, de knots donker gekleurd.

Pooteu bij het $ geelrood; de coxac, knieën, schenen, behalve het midden, benevens de

tarsen zwart; voorsciicncn S-vormig gebogen. Lengte aj—2| mm. Op vochtige plaatsen,

langs slooten; op Polygonum hydropiper, voor- en najaar. Bij Delft, in groot aantal

op Antliriscus syl vest ris; ook gedurende den winter in bloempotten en tusschcn afge-

vallen bladeren. Ook bij Rotterdam, Vlissingen, Zierikzee en Valkenberg (Liinb.).

20. diflbrme Gcrni.

i6 Achterschenen op de basis roodgeel of op de basale helft met eene roodgele ringvlek ... 17

Achterschenen geheel zwart, bij liet ^ van ononicola veelal aan het uiteinde iets roodachtig. 19

17 Halsschild zeer dicht bestippeld 18

Halsschild zeer lijn, verspreid bestippeld; langer dan breed, met eene onderbroken, lijne niiddellijn,

welke in een duidelijk basaalgroefje uitkomt. Zwart, glanzig, onbehaard. Snuit dik, nabij »

de sprieten en aan het uiteinde iets verdikt; bovenop iets neergedrukt en fijn bestippeld.

Dekscliilden sterk gewelfd, met weinig duidelijk bestippelde langsstrepen. Pooten roodgeel;

de cosae en gewoonlijk ook de trochantcrs der middel- en achterpooteu , veelal de knieën,

zoo ook de basis en de tO|ihelft der middel- en achterschenen, alsmede de tarsen zwartacluig.

Lengte i\—2i mm. In grasvelden van zaudige streken, naar het schijnt vooral in het kust-

gebied. Bargitgli vermoedt dat deze soort zicli oiuwikkelt uit eene galvorming van Tri fo-

liuni repens. Niet inlandsch. In Noord-Frankiijk bij Calais, ook in Engeland.

(laevicolle Kirby)

18 Dekscliilden te zanien vrij kort, van achteren stomp afgerond. Deze soort gelijkt op d i ff or me,
doch is kleiner. Pooten roodgeel, de coxae der middel- en achterpooten , de toplielft der

schenen (vooral duidelijk der achterschenen). benevens de tarsen zwart. Bij liet 1^ de sprieten

afwijkend in vorm; zwart; de scapus roodgeel, verlengd en knotsvormig; het 2e tot 4e lid

van den funiculus zeer klein, koit, even lang, eenigszins rondachtig, het 5e tot 7e verlengd,

het 5e zoo lang als de voorafgaande 4 te zamen; achterschenen gebogen, voorschenen een

weinig naar binnen boogsgewijze uitgesneden. Bij het 5 de sprieten gewoon , nagenoeg geheel

zwart, de scapus langer ilan de volgende twee leedjes, gewoonlijk aan de basis iets rood.ichtig;

de knots duidelijk 3-lcdig; alle schenen recht. Lengte 2— 2I mm. Op zonnige, zaudige plaatsen ;

op Trifolinm arvcnse. Eenmaal een $ 'm de llaagsche duinen. Ook in Westfalen.

21. dissimile Germ.

Dekscliilden meer verlengd, eenigszins elliptisch; van achteren afgerond. Deze soort herinnert

in kleur aan ononicola, met welke zij gemakkelijk te verwarren is; zij onderscheidt zich

intnsschen door de niet geheel zwarte achterschenen, welke roodgeel geringd zijn; bij het

^ zijn de achterschenen veelal slechts berookt. Alle trochantcrs roodgeel; de middel- en

achtercoxae, beuevens de tarsen zwart; de knieën gewoonlijk ook eenigszins zwartacluig.
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Sprieten in liciiic seksen gewoon, a;ui den wortel geclrcioil. Voorschenen bij liet J Mauw-,
[lij liet c? cliiiilelijk gebogen. Lengte 2^- 2i( mm. In grasvelden, o|i Trifolinni. Over 't

algemeen /.eUlzaain; MiiUielbnrg, iiergen-op-Zooni; nieennalen in de omstreken van Maastricbt.

In lielgie liij BoisI'ort, in de llijnprov. bij Aken . . (Bohciiianii Scliönli.) 22. varipcs Cerm.

|() liesiippeliiig van het lialsscbild zeer duidelijk en meer of minder dicht 20

liestippeling van het lialsscbild zeer lijn, verspreid, veelal onduidelijk. Overigens in klenr met
de aanverwante apricaiis overeenkomende, doch gemiddeld kleiner; ook aan trifolii
herinnerend. De scapiis is vrij kort, bet ie lid van den fnnicnliis gezwollen. Dekscliilden

ecnigszins dol', de tusscheiiruiniten der langsstrcpeii zeer lijn dwarsrimpelig. Trocbaiiters

geelrood (hij t r i l'o 1 i i zwart). Sprietwortcl ecnigszins roodbrninaciiiig. Voorschenen roodgeel.

Lengte 2 mm. Op zaïidgrtnid. Niet inhuulsch. In W'est-Krankiijk en Engeland.

(S eb (i 11 he r r i i liobcin.)

20 Sprieten lang, de wortelleedjes geelrood 21

Sprieten naar verlioiiding kort, geheel zwart ol' slechts geheel aan den wortel iets lichter.

Lichaam korter en kleiner, van actiieren verbreed, sterk gewell'd; zwart, de dekscliilden veelal

met zeer llanwen groenacliiigen weerschijn, lialsscbild dicht en tamelijk lijn hesii|.peld, aan

de zijden ineeiivloeieiul. Dekscliilden niet diepe siippellijnen , de tiisscbcnruimtcn gewelld.
Pootcn geelrood; de coNae en de sclienen der middel en achterpootcii , alle trocbanters, de
knieën en de tarsen zwart; de voorschenen ook meestal zwartaclitig; soms zijn de trocbanters

voor een deel roodachtig, zoo ook de voorscbcnen. Bij de var. * rtificrus Gcrin. (meer bij

wijfjes dan bij mannetjes) i) zijn alle pooten, behalve bet grootste geelroode gedeelte der
voordijen, zwart ol' iiekbrnin, veelal zijn de middel- en acluerdijen donker roodbruin, ook
kunnen de pooten nagenoeg geheel zwart zijn. Lengte i.l— 2! mm. Zeer gemeen in velden,
weilanden, grasplaatsen enz.; op verschillende Tr i lol i u 111-soortcn, vooral op T. p ra t e 11 se.

De larve leeft in de hoofdjes. Volgens Tasclieiibcrg soms schadelijk..

(acstivnm Oerm., tulvijies Fourcr.) 26. trirolii L,

21 lialsscbild uiterst dicht en meer of minder rimpelig bestippeld. lüj het ^ de voorcoxae ineen
uiterst lijn doorntje uitloopend 22

lialsscbild minder dicht en meer regelmatig, soms dichter doch nimmer rimpelig bestippeld
;

zoo lang als breed of iets langer; met eene, van achteren sterk verdiepte, langsgroef. Bij bet

J de voorcoxae niet in een doorntje uitloopend. Deze soort is gemakkelijk te herkennen
aan den bijna niet gebogen, langen siuiii, welke bij liet J veel langer dan kop en lialsscbild

te zaïneii en glanzig, bij het J iets korter dan koji en lialsscbild te zameii, duidelijk bestippeld
en dof is. Gewelfd, zwart, nagenoeg kaal, iets glanzig; dekscliilden ecnigszins langwerpig-
eirond. Sprieten zwart, de eerste leedjes geelachtig. Dekscliilden zivart of met geringen
groenaclitigen weerschijn. Pooten roodgeel of geel , de schenen en coxae der middel- en achter-

"

[looten en alle tarsen zwart of donker roodbruin; de voorschenen zijn dikwerf roodbruiiiachtig,
met een gelen ring voor de basis. Sprictleedjes met zeer korte zijli.aartjes. Bij de var.
' iiigyic/tis Desbr. (^rujicriis Weiick., nee Germ.) zijn de pooten grootendeels zwart, alleen

de voordijen blijven in den regel geelrood. Lengte 2.1

—

2.h mm. Gemeen in velden, weilanden
en grasplaatsen, op verschillende Tri fo I i u m-soorten. Het overwinterde $ legt een aantal
eieren aan klaverhoordjes, tiisschen welker bloempjes de larven leven.

(fagi Kirby, nee L.; Mavofemoratnm Kirby) 25. apricans Ilerhst. 2)

22 Sprieten in beide seksen met lange wiinpcrharen. Bij het $ de scapus ongeveer zoo lang als

de volgende drie leedjes te zamen; het 2e lid van den fuiiiciilus duidelijk langer dan het
ie en 3e. Kop vrij groot, vooral bij bet <?; de oogeii eveneens groot en ecnigszins uit-

puilend, hij bet ï van voren minder gewelfd dan bij assi m i 1 e. Pooten krachtig ontwikkeld,
de sclienen in beide seksen naar het uiteinde duidelijk verbreed; de achtertarsen van lange
baren voorzien en de eerste twee leedjes op de onderzijde met dichter zilverwit vilt bedekt.
Snuit dun, gebogen, bij bet ? langer dan kop en halsschild te zamen; bij bet g korter,
naar voren ceiiigszins versmald. Voorlioofd met fijne, rechte langsstreepjes. ilalsschild langer
dan breed, zeer sterk, langsrimpelig bestippeld; vóór bet schildje met een diep langsstreepje.
Sprieten zwart, aan den wortel ecnigszins geelrood. Dekscliilden sterk gewelfd, met diepe
stippellijnen. Pooten geelrood, de coxae en de schenen der middel- en acbterpooten, de
knieën en alle tarsen zwart, de trocbanters ecnigszins roodachtig, zoo ook de voorschenen,
met uitzondering van eene gewoonlijk meer geelachtige riiigvlek nabij de basis. Bij bet $
de voor- en middelcoxae aan den tO|) van een spits doorntje voorzien; de achterschencn,
veelal aan her uiteinde iets roodachtig. Lengte 25-2* mm. Gemeen op O non is spinosa.
De larve leeft in de peulen.

(ononidis Gylli., nee Kirby; Bohemaiiii Thonis. , Bedel, nee Scbönh.) 24. ononicola Bacli.

1) Iiilandsche eieiiipian-ii biekfii mij onjuist gpdeleriuiiieerd Ir üijii.

i) ü.'ie ^ooll zou in licl bnileiilaiid wel wns aU sdiadclijk waarBeiiouieii lijii aan siiijl.uüii.-.i , van «i'il,.- de ..l.nïi-ll.ladi-ii

^<1 1 [f.'^kelelt.-frd werden
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.Sprieten in beide seksen met veel i;ortcre, stijve, alstnande liaren; het 2e lid van den funiculus

korter dan liet ic en ternauwernood lanycr dan liet 3e. In beide seksen de kop tamelijk

klein, iets smaller dan liet lialssLiiild; de oogen slechts weinig nitpnilend, hij het J van
voren daarentegen meer gewelld. Snuit naar verliouding dunner, minder gebogen. Vooriioold

tiisschcn de oogen met laiigsstrcepjes. Halsschild iets langer dan breed, zeer dicht langsrimpelig-,

docli lijner bestippeld dan bij on on i cola; met een lijn laiigsstrcepje vóór het schildje.

Overigens heeft deze soort veel overeenkomst met kleine exemplaren van on on i cola.
Lengte li;— 2 mm. Gemeen op Tr i fo I i iim-soortcn.

(incertum Desbr.) 23. assimile Kirby. 1}

23 Sprietknots zwart 24

Sprietknots, evenals de rest der sprieten, roodgeel. Deze soort is overigens zeer verwant aan

11 a vip es, nog zijn de dekschildcn iets meer gestrekt, de schenen aan het uiteinde slechts

onduidelijk zwartachtig, de pooten langer, het 2e tarslid veelal aan de basis geelaclitig;

de snuit langer en het uiteinde der dekschilden bij het 5 van onderen afgeknot in plaats van
sterk nitgerand en in cene scherpe punt eindigend. Bij liet $, behalve de kortere, behaarde

snuit, met gele voorcoxae; het j met langeren, onbehaarden snuit en zwarte voorcoxae. Lengte
2 mm. Op Trifolium medium. Niet inlandsch. In Noord-Duitschlaiid en Engeland.

(gracilipcs Dictrich)

24 De tophell't van den fcinicidiis zwart. Snuit in beide seksen zwart. Voorcoxae bij het (? roodgeel;

bij het 5 zwart, doch soms roodgeel, met cene lireede zwarte vlek aan de basis (bij den Haag).
Pooten roodgeel, het uiteinde der schenen meer ol'ininder en de tarsen zwart. Licliaam zwart.

Halsschild lijn en dicht bestippeld, niet een langsgroel'je aan de basis. Dekschilden te zamen
tamelijk lang-eivormig, overigens iets veranderlijk in vorm, met duidelijke sclioudcrhuilen

en scherpe stippelgroeven; soms met uiterst Dauwen, groenachtigen weerschijn, lüj het $
de snuit korter dan bij het S, onder het inplantingspunt der sprieten iets breeder; de oogen
iets meer uitpuilend. Lengte \\—2 mm. Overal gemeen langs wegen, in velden en weilanden,
op Trifolium repens en vermoedelijk nog op andere klaversoorten. De larve leeft in

de hoofdjes (dichrouin Bedel) 27. flavipes Payk.

De funicnlus geheel roodgeel, soms vlak nabij de knots zwartachtig. Voorcoxae in heide seksen

roodgeel. Snuit hij het ^ op de voorhelft roodgeel, bij het J geheel zwart. Deze soort gelijkt

overigens zeer op flavipes, doch is, behalve door de reeds genoemde onderscheidingsken-

merken, te herkennen aan de gemiddeld geringere grootte, de iets meer verkorte dekschilden en

de veelal iets bleeker roodgele kleur der pooten. Halsvchild lijn en dicht bestippeld. De coxae der

middel- en achterpooten bij het S en de tarsen meer of minder zwart; het ie lid der tarsen

dikwerf aan de basis rood en gewoonlijk ook het uiteinde der schenen iets berookt; hij het

(J behalve de voorcoxae ook de middclcoxac roodgeel. Lengte \\— li mm. Gemeen op ver-

schillende Tri fo li u m-soorten. Ik vond deze soort eenmaal in buitengewoon aantal, ook
in copula, op de bladen van Acer pseud op la tan ns. Ook wordt zij dikwerf in massa

op de onderzijde van eikenbladen waargenomen. (W^terhousei Bohem.) 28. nigritarse Kirby.

25 Voorhoofd met twee, van achteren tot een V of
(J

sanienstooteiule, langsgroefjes 2_). Bovenzijde
van het lichaam lijn grauw behaard. Halsschild tamelijk lijn, vers|ireid bestippeld. Bij het

^ het ie lid der achtertarsen met een haakje aan den binnen-tophoek (Sub-gen. Ce ra ia p io n

Schilsky) 26

Voorhoofd zonder tot een 1/ samenstootende groefjes 27

26 Langsstrepen der dekschildcn zeer diep, sterk en duidelijk bestippeld; slechts weinig smaller

dan de tusschcnruimten. Leikleurig-zwart. Dekschildcn te zamen eivormig, iets meer verkort

dan bij confluens. Lengte 11-2!; mm. Op grasplaatsen en in weilanden. Op C li rysan the-

m u m 1 e u ca n tli e m u in; linii, Juli. Verbreid en o.a. gemeen in de vestingwerken van Gorkum.
(coniluens Gylh., nee Kirby) 14. stolidum Germ.

I) lil EilgeUmd küiiil IM.» i-c , iiiwihll N- .Jiii.l,-ii . :i:iiu,rvïiu u.iil v„(,r , iil. A II y h i Itla. kliui'ii Hi.-i' is li.^l lijl>srliilj

k.ili '-n bri't>(I . ü.ili di' zijdi^ll ;it};rT(jIld , sii;i;ir/;Knii , dli>|i li.-sli[i|irld Iti-UcliiliIrTi iilcl iilMrlili^i' ^il]>|"l^;lu^^^'ll
, de lus>rlieil-

l'iiiiiilvii Ihiuw j;"M-ird S|iii.-I.'fi k„rl, de ~r;i|,iis :kiii ,\,- l.;iMs |;.-.-l . J.' dijen, l.elulvr' li.-l inleiii.l.. . en de vi.civelienen B el

,

Mij unbekend.

1) \\\ DnilMliland iHuMein, l!i-uiiilenlraiB , l>iiiiklerll, ilen \.\i.!\s en verder In (lu.l KurM|,a ktiiiil de Iraale A, (C e r a I ü |> i u 11)

s 11 I e i ) r IJ 11 s Herhftl %uiir, welke uuk Rroole verwaiitseliaii verlouiu mei A, li r 11 n 11 i ji e s Boliem, dueli vunral underselieideil

i> doordat liet \oorliuuld drie die(a* . door \eilie\ene laiifi^pluoien (ieselieideii , laii};s};roel jes \erluoul. Oo^eil vlak. Snuil op

dl imder/ijdr' aan de liasis een weinig iiiBeMioerd , Inj liel niauiielje iels korter dun !io|i en lialsscliild te iaiiien , over de

^elieeli- lei'if;le mei laiiB^slre|ieii , daarduiir eeniB-ziiiN dol; lil) liei wijt je veel langer dan koji en lialsselilld Ie zamen.
^Iaii/i}i. liijlia niel lie>tiji|iidd , o|i liet iii|daiiIiiiBs|>ii lil der «|irieleti o|iMilleiid verdik! Sjirieten kort en dik, zeer jdoinp;

liel Ie lid van den fniiidiliis kori
,
van at de basis naar den lup slerk verdikt, de overige leedjes eveneens kort en dik;

de kiiuts lallB en spits Halsselnid eenifjvzins korl-evlindervorinif; ; op de si liijt' zeer zwak, op de zijden zeer jiro' en diep

bestippeld; niet een lanpwerpiB diep groetje vuur liet siliildje hekseliilden kort-eiroiid, met zeer tijne stippellijnen en breede^

vlakke lusselienrulinleii. Ilidiaani e|;,n/l|;. i;lad ; /Wall, de dekseliildeii liij liet wijfje donkerblanw ot iets violetaelilij;!

Lengte 2i^—^^ iiiiii. Nol^ens fiiivi/o/ en llni<,/i,,uiN\ /on deze soort kamende sleii^ïelgallen aan A r 1 e lil i s i a e a III-

pes l r i s veroorzaken
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I.angsstrepen der dckschililcn tamelijk lijn, weinig iluidclijl; liesiippeld; de helft smaller dan

de tnssclienniinuen. Deze soort ondersclieidt y.kh overigens door ilen iets meer gestreUtcn

vorm, de meer zwarte, gewooidiJU een weinig metalliseh-zwarte kleur en de langere, iets

minder wijde voorlioordsgrcjeljes. Lengte i^— 2J, mm. In grasvelden op kamille (M a t r i ca r ia

c' ha ino in i I la). Zeld/aam; Amsterdam, Vlissingen en Valkenberg (l.lmli.); Jnni Sept.

(Roelol'sii Kverts^ stolidmn Gylh., iicc Germ.J 15. confluens Kirliy.

27 Schildje ellen of in de lengte gegroefd, zonder kielvormige verhevenheden 28

Schildje lang en spits, met twee kleine, divcrgccrcnde, kielvormige verhevenheden aan de basis

(Sid)-gen. Aspidapion Schilsky). Voorhoofd zonder groef. Voorrand van liet halsschild

met een op^erlchten zoom. Zwart, glanzig, de dckschilden met geringen, metallischen weer-

schijn, vnil-groenachtig-hhuiw, hlaiiw (al).c. Hout^cti Wenck.) of iets bronzig. Hoven-, onderzijde

en |)ooten lijn, meer of minder dicht granw lieliaard. Kop en liaUscliild dicht en lijn liesiippeld.

1'oüten zwart, bij ab. c. ' /cTriiiriiiipcw Wenck. geheel of gedeeltelijk roodlirninacluig.

Dekscliilden inct ondnidclijk bestippeldc, diepe langsstrepen. Bij het J' de voorschenen aan

den binncn-tophoek tandvonuig nitgetrokken. Lengte 2^—2^, mm. Gemeen op verschillende

Malvaceccn als: Malva, Althaea en Lavatcra. De larve leeft in de stengels, bij

Mal va sylvestris waargenomen (oxnrum Kirby) 17. radiolus Marsli.

2K Voorlioüfd met ccne groote, diepe langsgroef in het tnidden; daarachter op den vertex met

cene scherpe dwarslijn, welke geheel om den kop loopt. Zwart; dekschilden glanzig, bronzig,

groenachtig, blanw (ab. c. cluilcfiis Marsh.), zelden koperkleurig, met weinig diepe, smalle,

nagenoeg niet bestippclde langsstrepen en zeer breede tiisschenniimten. Snuit vrij dik,

cylindervormig, weinig gebogen, nabij de inplanting der sprieten een weinig verbreed.

Halsschild langer dan breed, vrij sterk en tamelijk dicht bestippeld; met een basaalgroefje.

Het gehcele lichaam is krachtig en forsch gebouwd, vooral de sprieten en pootcn. ISij het

J is de snuit veel dikker, korter en dicht bestippeld; de voorscltcncn gebogen. Lengte

24—33 mm. Op verscliilicnde Malvaceeën; de larve werd waargenomen in de stengels

van Malva sylvestris en ro tu n d i fo 1 ia. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

Zij schijnt soms schadelijk te zijn aan Lavatera's en stokrozen (Althaea rosea).
] ë. aeneucQ F.

Voorhoofd zonder diepe middengrocf, bij A. b ru n n I p e s van voren half-cirkelvormig uitgehold. 29

29 Halsschild sterk gewelfd en langs de zijden afgerond, veelal eenigszins kogelvormig. Dekschilden

te zamen kort en gewelfd, kaal of slechts lijn behaard. De beide seksen verschillend gekleurd;

het ^ altijd zwart en meestal veel kleiner (Sub-gen. O m |ih a la pion Schilsky). (lae v iga t u in,

Hookeri en' dispar) 30

Halsschild weinig gewelfd, langs de zijden gewoonlijk slechts weinig afgerond, eenigszins

kegelvormig; de voor- en achterhoeken altijd duidelijk of scherp aangeduid 32

,^0 Halsschild met eene zeer diepe, tamelijk breede langsgroef vóór het schildje; zeer grof en

diep bestippeld (de stippels eenigszins langwerpig), veelal in het midden meer verspreid

en soms langs de kamen iueenvloeiend. Zwart, onbehaard; zeer kort-eivormig, de breedste

onder alle A p i on-soorten. Dekschilden zeer kort en breed, eenigszins kogelvormig-eirond

,

met duidelijke scliouderbnilen en stippellijnen; de tusscheuruimten tweemaal zoo breed als

de sti|)pellijnen , vlak of zelfs, vooral bij het <?, iets ingedrukt; bij het ^ zwart, bij het S
blauw (veelal ook het halsschild met geringe blauwe tint). Snuit bij het J ongeveer tweemaal
zoo lang als kop en halsschild te zamen, nabij de sprieten iets diltker, lijn en onduidelijk

bestippeld; bij het kleinere <? korter en dikker, duf en bestippeld. Het ^ heeft veel over-

eenkomst met dat van dis par, doch onderscheidt zich gemakkelijk door de diepe, tamelijk

breede langsgroef vóór het schildje. Lengte 2— 2| mm. Op kamille. Chrysanthemum
inodortim en A n tbc ni is-soorten. De larve leeft tusschen de schijfblocinpjes. Verbreid

In de grensprovinciën en Utrecht, op sommige plaatsen niet zeldzaam,

(sorbi F., viridcscens Marsh., <J carbonarinra Cerm., t? Sahlbergii Gylh.) 7. laevigatum Payk.

Halsschild zonder groefje viiiir het schildje, of dit is zeer oppervlakkig, of lijn en smal . . 31

31 Dekschilden kort-eivormig, in beide seksen lijn doch duidelijk behaard; eenigszins dof; met
breede, diep gegroefde stipiicllijnen en lijn dwarsrimpelige tusschenruiniten ;

bij het (^ zwart,

bij het 2 blauw of iets groenachtig. Halsschild dicht met fijne, eenigszins rondachtige stippels

bezet, hier en daar nagenoeg iueenvloeiend; met een lijn basaalstreepje vóór het schildje.

Snuit zeer weinig gebogen; bij bet <? behaard, van boven gezien van achteren iets dtniner,

nauwelijks langer dan het halsschild; bij het 5 dunner, nauwelijks zoo lang als kop en

halsschild te zamen. Sprieten nabij de basis van den snuit ingeplant. Lengte iS — 2 mm. Op
Au tb e mis cottila en arvensis, vooral in den nazomcr; de larve in de bloemhoofdjes.

Zeldzaam; Breda, Arnhem, Ellecom, Berg-en-Dal, Putten, Valkenberg en Meerssen (Linib.).

In België bij Groencudael en Boisfort 8. Hookeri Kirby.
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DcUschilden zeer kort eii breed, evenals bij 1 ae v i ga t um ecnigszins roiniacluii; of kogelvormig-

eirond; tamelijk glanzig en glad, of slcLiits uiterst lijn en onduidelijk bebaard; met nmuler

breede en minder diepe stiiipellijnen; de tusscbenruiniten naar verhouding brceder. Halsschild

iets minder dicht hestippeld, de stippels meer langwerpig; zonder basaalstrecpjc vóór het

schildje, of dit is uiterst (uidaidelijk. Snuit gebogen; bij het ^ ij maal zoo lang als bet

lialsschild, dof en bestippeld; bij bet J langer dan kop en balsscbdd te zamen , glad en

glanzig. Sprieten minder ver naar achteren, op het achterste derde gedeelte van den snuit,

ingeplant. Overigens in kleur met Hookeri overeenkomende; bet ^ geheel zwart, bet J

met blauwe dekscbilden. Lengte 1^—2 mm. Op C oinposi te n , als: Hieraciu m-soorten
,

kamille en C h ry sa n t li c m u m. Verbreid in de grensprovinciën en op sommige plaatsen niet

zeldzaam .... (lirisoutii Redel ,
pars i); Beutliinii Hofl'm.) y. dispar Germ. , Wenck. 2)

32 Het ie lid van den fnniculus der krachtige sprieten kort en onmiddellijk van af de basis ver-

dikt; bet 2e lot 7e lid eveneens krachtig (uitwikkeld. Scapns aan de basis van den snuit

ingeplant. De 2c stippellijn op de dckschilden het schildje volkomen bereikend (Sub-gen.

Ccrata])ion Scbilsky 3)). Op Compositcn 33

Het ie lid van den finiicidus kogelvomiig, eirond of geleidelijk knotsvorniig verdikt, bijna altijd

dikker dan de volgende leedjes 39

33 Dekscbilden met uiterst lijne stippellijnen; eivormig, sterk gewelfd, inet duidelijke schouder-

builen. Voorhoofd van voren half-cirkelvormig uitgehold en in de lengte gestreept. Snuit

in beide seksen sterk gebogen; bij bet <? iets korter, duidelijker gestreept en bestippeld,

doller; bij bet S iets langer, minder duidelijk gestreept en bestippeld, op de voorhelft gladder.

Halsscbild zeer onduidelijk bestippeld, bijna glad; aan de basis een weinig ingesnocrd; met

een onduidelijk basaalgrocfjc. Zwart, op de bovenzijde glad en glanzig, bij het doorgaans

iets grootere ï de dekscbilden donkerblauw. Lengte 15—2.' mm. Op zonnige, zandige ter-

reinen; op eene Filago-soort 4); de larve leeft (volgens /-'crj-M') in eene kleine galvorming,

ten koste van den eindknop; de eieren worden in April of Mei gelegd, de kever verschijnt

in lidi. Zeer zeldzaam; de Bilt en üisterwijk. In lielgië bij Uccle.

(laevigatum Kirby, nee Payk.) 16. briinnipes Bohem.

Dekscbilden met scherpe, soms diepe stippellijnen. Op Centaurea, Carduns of Cirsium. 34

34 Snuit aan de basis, op de inplanting der sprieten, tandvormig verbreed. Lichaam meer ol

minder bebaard 35

Snuit aan weerszijden van de inplanting der sprieten sIclIus stomphockig verdikt. Halsscbild

grof, diep en dicht bestippeld 3"

35 Dekscbilden zwartblauw, blauw of eenigszins groenachtig; zeldzamer zwart, mer uiterst geringe

blauw- of groenachtige tint; de langsstrepen op den bodem lijn bestippeld, de helft smaller

dan de tusschenrnimten. Het hieede voorhoofd tnsschen de oogcn dicht van lijne langsstrccpjes

voorzien. Halsscbild iets langer dan breed, naar voren weinig versmald, matig dicht en lijn

bestippeld 3^

Dekscbilden zwart, lang-gestrekt, zeer smal, met parallele zijden; de langsstrepen grof be-

stippeld, zoo breed als de gewelfde tusscbenruimtcn. Voorhoofd rimpelig bestippeld. Hals-

scbild cylindervormig, naar voren niet versmald, verspreid en krachtig bestippeld. I'ootcn

zwart, soms bruinachtig, althans de schenen. Lengte 2—2J mm. Niet inlandsch. In Noord-

Dintschland en Frankrijk (Barnevillei Wencker) (armatum Gerst.)

36 Dekscbilden eivormig, dun en meer ol minder lijn behaard. Deze soort varieert zeer in grootte

en kleur; zwart, de dekscbilden zwartblauw of grocnacbtig. Bij bet <? de voorschenen meer

of minder n.iar binnen gebogen. Het eerste lid der achtcrtarsen op den binnen-tophoek met

een haakje. Bij het S de voorschenen recht, het ic lid der achtcrtarsen onbewapend. Snuit

bij het S veel langer dan kop en halsscbild te zamen, sterk gebogen, dof, aan het uiteinde

glanzig; bij bet J' korter, aan weerszijden, aan de inplauiing der sprieten, met een brced-

|| \. 1; r I
,„ ,1 I I i llnl.'l j». \,ili;.-iis /).%/./ .r, /;,, « ,/,'j ;.u,/,a , ,;iv Mj l'r.riki'rjk vcj.iikuiri.'inli- M.nrl ivcikc \^iii J,- wan-

A ,IK|,ai (mti,, „ii.l.TM-l.pi.ln, I,, ,\„Ai cl ll,;l,l il.[;inil.-<l.> v.TW;.nl u.-ni

•2i Navcrwüiil :iail A d i ^ |i ;i r , {iiitli ;|U lii-l w^ivc rfii uis-si-ln-inuiiii \;in dc/r suurt rri l :i i- v 1 ;; a I 11 111 is do in Nassau vtiui-

k.iiu.-iidr A. (O lil |ili a I a |i iü n) f n t i 11 i- l 11 111 Kiaalï. (li u d il e li e r B i i lirdel) H.'l llal^M•llilrl i-, iii 1 uug vaUi'iid graver

(Il dicliliT lifsliji|ii'l(i dan bij dispar, duili iiiindi-r grut dan lii) 1 a f v i g a t 11 ili . /uiidrr basaalgriiefje ol dil Is sleclils

uiterst lijn en uiidiiidelijk. Kup tni-l diMi snuit tnj liel inanni'lji- sinall.T dan Inj lifl inaliiii'lji' van I a f v i g a l n in , de di-k-

seltilden nn't smallere slij.pellijnen. I!ij liet wijtje is de snuit Inj/.uiider lang eii dun, iels langer dan bij tiel wijfje van

1 a e V i g a I u lil , ddi-li veel langer dan liij bel wijfje van dispar; bij bel uiannetje de snuil veel langer eu dunner dan

bij bet luaiiiielje van d i s ji a r , bel vourtiuufd diiidelijk geslreejil ; de sprieten langer, met meer verlengde knots, in

beide seksen iets meer naar voren iugeplaiil- Nog benierki iiien op de dekseliilden bij liet Wlllje in de tussebenrliiniten eene

stippelrij Lengte l3—^i mm. Oji A 11 l li e m i s t i n e 1 o r i a,

:t) /ie op bh 71S, bij ih de Ie alinea.

il Cem» ging de ontwikkeling na up bilago galliea, welke plant niet in .Nederland vuurkuml.
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1

ilrieliockigen tand, wclUc a;iii den cop stomp is. I.ungtc 2—2> mm. Verbreid en op som\ni!;c

plaatsen, n.a. in de dninstreken, i;emcen op Carduiis en Ci rsi ii m-suonen; de larve leeft

in de stengels en in de liladoUscls.

(gilibirostrc C.ylii.; eyancmn cIc ('., nee L.) ip,. carduorum Ivirby.

DeUscliilden lang-eivormig; dicluei , langer en grover lieliaard. Deze soort is veelal moeielijk

van eardiioriiin te oiiderselieiden; belialvc de diclitere, grijsacluige beharing, welUe de

groiulkleur bedekt, niet dikkere, veel meer bebaarde sprieten, van welke de laatste leedjes

van den t'uniculiis verbreed zijn, met smallere knots. Ilalsscliild lijner bestippeld
, de dek-

seliilden langer, aan de zijden minder verbreed. 1'ooten zwart, veelal donker liriiinaebtig, de

sclienen bij het <? dininer. Hij het J de snuit langer en dninier dan bij carduorum.
Lengte ih—ii mm. Kveneens op Cardiiiis en Cirsinm. Niet inlandscli. In de Rijnprov.

bij Aken; in Ivestfalen, llaiinover en op het eiland Borkuni.

(? galactitis Wenek., alliariae llerbsi) (basieorne 111. 1))

,57 Voorhoofd en basis van den snuit zeer dof. Dekschilden zvvartblauw, eenigszins leikleurig

behaard, dof. Bij het J' het te lid der achtertarsen met een haakje aan den binuen-tophoek .58

Voorhool'd en basis van den snuit eenigszins glanzig, met grove langsrimpcls. Dekschilden naar

voren en naar achteren opvallend versmald; glanzig, eenigszins metallisch blaiiwzwart

,

blauw of groen, bijna kaal; met diepe, weinig sclierp bestippelde langsgroeven en vlakke

tusschenruimten. Overigens zwart, glanzig. Halsschild dicht, zeer grof, rimpelig besti|ipeld;

met een diep langsgroefje vóór het seliildjc. Snuiten sprieten zeer forsch. Voorschenen in

beide seksen recht. Lengte 2i— 2^ mm. In grasvelden en lani^s bosLhranden , op C e n ta u rea

nigra en Onopordou acanthium. Overal gemeen. De larve, volgens Pi-rris, in de

stengels van Centanrca nigra. ; (penetrans Steph.) 10. onopordi Kirby.

38 .Snuit iets langer dan kop en halsschild ie zameu. Halsschild diclit en sterk bestippeld. Deze

soort is grootcr en gestrekter dan distans; snuit en sprieten krachtiger, oogcn minder

uitpuilend; halsschild langer en brcedcr, iets meer gewelfd, minder duidelijk cylindervcjrniig,

grover en dichter bestippeld; tusschenruimten der stippelgroeven op de meer verlengde

dekschilden meer in 't oog vallend bestippeld. Bij het <J de voorschenen van achteren sterk

gecomprimeerd, vóór het midden naar binnen plotseling hoekig verbreed; het ie lid der

achtertarsen met een scherp tandje aan den binnen-tophock. Bij het J de voorschenen van af

de basis tot aan den top geleidelijk en matig verbreed; het ic lid der achtertarsen gewoon.

Lengte 2|— ^i mm. Terzelfde plaatse als o n opo rd i, op verschillende Cen ta 11 re a-soorten,

vooral op C. nigra en jacea, doch naar het schijnt ook op C. cyanus; de larve leeft

in den stengelvoet. Zeer zeldzaam; Utrecht, Steeg, Aalten, Roermond eu Middelburg. Ook
in België en bij Aken. . . . (Caullei Wcnck., ex parte ; nee Desbr.) 11. penetrans ('.erin.

Snuit iets korter dan kop en halsschild te zaïnen. Halsschild krachtig, doch meer verspreid

bestippeld, korter dan bij pen e trans, meer of minder gewelfd, of iets neergedrukt. Dek-

schilden eveneens korter dan bij penetrans, met zeer diepe stippelgroeven. Bij het t? de

voorschenen sterk drieliockig verbreed, bovenop het laatste derde gedeelte neergedrukt

en aldaar naar binnen als een zeer stompen hoek; het ie lid der achtertarsen aan den

binnen-tophoek met een scherpen tand. Bij liet J de voorschenen van af de basis tot aan

den top zwak en geleidelijk verbreed, bij uitzondering nauwelijks verbreed , bijna lijnvormig;

hel ie lid der achtertarsen gewoon. Bij ah. c. si>atlu:la Desbr. (?'«.nVo)-«f Thoms., nee Illig.)

zijn de sprieten en schenen donker roodbruinachtig. Lengte 25— ,-, mm. Op Carduus,

Cirsiuin en wellicht ook op Carlina vulgaris. Zeer zeldzaam; Wassenaar, Vordcii

en Zierikzee; de ab. c. sliathula bij St. Picter nabij Maastricht.

(Caullei Desbr., Wenck. ex parte) 12. distans Desbroch.

39 Naadstreep aan weerszijden van het schildje geheel tot aan de basis der dekschilden verlengd.

Kop breed en zeer kort. Sprieten nabij de basis van den snuit ingeplant, de scapns tot aan

het oog reikend. Zwart, wit- of grijsachtig behaard. Op Labiaten. (elongatnm, flavi-

iiian 11111, vicinuni en atoinariiiin) 4°

Naadstreep van voren, op de hoogte van het schildje, afgekort 43

40 Dekschilden te zamen ovaal of lang-ovaal 4'

Dekschilden te zaïneii kort, gedrongen 42

41 Ilaarkleed der dekschilden bestaande uit langsrijen van dicht opeenstaande , eenigszins scliiib-

achtige, aan den top afgcknotie haren. Deze soort is zeer smal, dof zwart, dicht, witachtig

behaard. Snuit bij het $ langer dan kop en halsschild te zamen, vrij sterk gebogen; bij het

$ korter, dikker en duidelijk behaard. Sprieten bij het J zwari; de scapns iets roodachtig

1) Ik vcnuu.'d dal d»*/,.- iuurl djkwif v.Tward woi-dl n:.l /uiki- .Aoiiii.iari-ii van < a rd u .> r 11 in , wt-lkv ifls iücIiI.t dan in dn

ivj;i'l lii'liaard ;.ljn. V,dK'n^ Sihihkil vtliiJMl liru- s,„ii n;p^/in~ |l|•^l•llinali^. li !.• /i|rl

46
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ann de basis, zoo lang als ric volgende drie leedjes te zanien. Ilalsscliild aan den voorrand iets

opgcriclu, zeer diclit hcstippeld. Dekscliilden met diiidclijice schoiiderbuilen en stippelgroevcn.
Pooten zwart. Bij liet ^ de sprieten, belialvc de knots, en gewooidijk ook de voor- en
niiddelsclienen geelachtig. Lengte i^— il mm. In bet voorjaar op Salvia sylvestris en
pratcnsis; de larve in de stengels. Niet inlandscli. In Ilannovcr.

(_millLim Gylb., incanuiii Bobem.) (eloiigatiim Oenn.)

Ilaarkleed der dekscliilden bestaande uit langsrijen van afwisselend langere en kortere, liine,

niet scbiibaebtige baartjes. Bij bet t? A<^ '^'uiit niet langer dan bet balsscbild, sterk bebaard;
dekscliilden vrij kort, ovaal, de tiisscbenruimten niet o!' natiwelijks breeder dan de stippel-

lijnen. Bij bet S de snuit duidelijk langer dan bet balsscbild, kaal, glanzig; dekscliilden

meer verlengd, lang-ovaal, de tiisscbenniimten duidelijk breeder dan de stippellijnen.

Zwart; bij bet <? de sprietwortel of de gebeele sprieten (op de knots na^, de voor- en
middelscbencn voor een deel ot'gebecl, olvvel Qaiiiiiilipes Wenck.) alle scbenen en veelal

ook bet uiteinde der voordijen roodgeelacbtig; bet 5 gewoonlijk met geheel donkere )iooten

of alleen de voorschenen aan de basis geelachtig, bovendien gewoonlijk de sprietwortel geel-

achtig; ook komen mannetjes voor, welke als de donkere wijfjes gekleurd zijn. Lengte
1^—2 mm. Op Mcntba ro t u n d i fo 1 i a, langs beekoevers en in vochtige grasvelden; de larve

leeft in bet merg van stengels en wortels. Zeer zeldzaam, uitsluitend bij St. Pietcr en Valken-
berg, Juli, Aug. , gevangen. Ook in België.

(millum Bacil, nee Gylb.) 52. navimanum Gylb.

42 Schouders der dekscliilden sterk uitpuilend, ver buiten de zijden van bet balsscbild uitstekend;
de dekscliilden daardoor te zamen veel breeder dan het balsscbild. Deze soort is gemakkelijk
te berkenneu aan deii brccden, ineengedrongen vorm. Dot'zwart, dicbt- (vooral bet J), 0|i

de dekscliilden in langsrijen grijs behaard. Snuit bij bet ^ korter, breeder en dichter be-

baard dan bij bet $. Halsschild breed, naar voren sterk versmald en ingesnoerd, de voor-
rand een weinig opgericht. Lengte \i -24 mm. Op vocbtige plaatsen, op M e n t ha arveusis
en aqnatica; de larve leeft, volgens Kicffr, in een stengelgal. Verbreid en op sommige
plaatsen niet zeldzaam. . . (loti Gylb., nee Kirby; incrassatnm Gcrm.) 53. vicinum Kirby.

Schouders der dekscbildcu afgerond, daardoor deze kaatsten aldaar weinig of niet breeder dan
bet balsscbild; de scboiiderbnilen nog aangeduid. Deze soort beeft overigens het voorkomen
van vicinum, doch is veel kleiner en veel sterker vvitgranw bebaard. Snuit zeer dun, bij

bet (? korter dan-, bij het y -^oo lang als kop en balsscbild te zaïnen. Lengte il— 1| mm.
Op Tbymus serpyllum, de larve ontwikkelt zich uit een stengelgal. Vooral in de dnin-

streken verbreid; ook in de omstreken van Maastricht.

(pnsillum Germ., acinm Gylb.) 54. atomarium Kirby.

43 Snuit gebogen, meestal lang 44

Snuit recht of nagenoeg recht, meestal kort 7.5

44 Tusscbenniimten der stippellijnen op de dekscliilden vlak of gewelfd, zelden gekield (bij de

glanzig zwarte A. ebcninum) 45

Tusscbenruimten op de dekscliilden, vooral bij het $, smal kielvorinig; de langsstrepen zeer

breed, met grove ketenrijcn, door diepe stippels gevormd. Deze soort is in grootte zeer

veranderlijk, dofzwart, weinig bebaard. Snuit forsch , bij het g veel korter dan-, bij bet J
zoo lang als kop eu balsscbild te zamen. Sprieten zwart, de scapus roodachtig aan de basis.

Halsschild zeer dicht en diep bestippeld, langs de zijden dikwerf ineenvloeieiul. Dekscliilden

laug-eivormig, gewelfd, naar achteren verbreed. Hij het <^ de eerste voortarsen-leedjes sterk-,

bij bet i weinig verbreed. Lengte lè—2] mm. Gemeen op vochtige plaatsen, op Salix-
soorten, o.a. in de duinen op Sali\ re pens. Pcrris vond de larve in een Nematus-gal
op de bladen van Salix vitellina, Kallenbach in een (wellicht Di p teren-)gal op de

onderzijde der bladen van Salix cinerca . . (foraminosum Gylb.) 55. minimum IIerl>st.

45 Halsschild en dekscbilden kaal 46

Halsschild en dekscliilden meer of minder behaard 52

4(1 Keel van achteren met eeue duidelijke dwarsverhevenheid, welke, van terzijde gezien, als een

vrij lang scherp tandje ouder de oogen zichtbaar is. Voorhoofd tusschcn de oogen iets

ingesnoerd, met langsstrepige sculptuur. Halsschild aan de zijden afgerond, sterk eu dicbt

bestippeld, met eene over de gcheele lengte doorloopende, verdiepte middelHjn. Glanzig,

zwart, nagenoeg oiibebaard; de lang-eivormige dekscliilden blauw, zwartblanw ofietsgroen-

acbtig, sterk gewelfd, met diepe stippelgroeven en duidelijk gewelfde tusscbenruimten. Bij

bet f de snuit korter dan kop en balsscbild te zamen, dof, slechts op het laatste derde

gedeelte glanzig; bij het J zoo lang als kop en halsschild te zamen, van af bet inplantings-

])unt der sprieten glanzig. Lengte 2

—

1\ mm. Op Trifolinm praten se en medium.
Eenmaal bij St. Pieter nabij Maastricht, April.

(ncglectum Gylh., coracinuni Gylb.) 30. elegantulum Gerni.
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Keel vlak, van achteren zonder dvvarsverlievenheici, of is ii:i;irv,Tn sk'clits een uiterst klein

rndimetit zichtbaar (pisi, astragali]) 47

47 Ilalsschild minstens zoo lang als hreed 48

llalsschild hreeder dan lang, sterk bestippeld. Kop kort, voorhoolil zonder lantjsstreepjes,

de vertex naar achteren verbreed; de keel met cene dwarsverhevenheid onder de oogen, welke

veel minder ontwikkeld is dan bij e I e ga n 1 11 1 11 in; de oogcn sterk uitpuilend. Dekschilden

buikig, kort-eivormig, naar achteren sterk verbreed; licliter ol donkerder blauw; met breede,

die|ie stippelgroeven , waarin ketenrijen; de tiisscbcnniimtcn meer of minder gewelfd.

Overigens zwart, liij het ^ de sntiit nanwelijUs zoo lang als ko|i en lialsschiid te zanien,

op de onderzijde vrij duidelijk behaard, in het midden breeder dan aan de basis; bij het $
minstens zoo lang als kop en lialsschiid te zamen , op het inplamingsptMit der sprieten zoo

breed als aan de basis, op de onderzijde onduidelijk behaard. Lengte 2— 2j min. Verbreid

op Vici a-soorten, vooral op Vicia se pi 11 ni.

(gravidnin Oliv., pinictifrons Kirby, pasticmn Germ.) 32. pisi 1'.

48 De eerste drie leedjcs van den finiiculiis lang-ovaal of verlengd. Dekschilden met dnidelijke

schouders, de tusschcnniinnen der stippellijnen vlak of gewelfd, niet gekield 4y

Alle leedjes van den fiiniciiUis cenigszins kogelrond, Dekschilden lang-eivorinig, gewelfd, zonder
schouders; de tnsschcnruimten gekield, ternauwernood breeder dan de diepe, van eene ketenrij

voorziene langsstrepcn. llalsschild langer dan breed, zeer lijn en verspreid bestippeld; met
een diep basaalgroefje. Koolzwart, lakglanzig. Bij bet <? de snuit veel korter dan kop en

lialsschiid te zamen, duidelijker behaard; bij het $ langer dan kop en lialsschiid te zamen.
I,engte 2^—2| min. in vochtige bosschen en grasvelden, op Lo tus uligiiiosus en corni-
culatus. Juni—Oct.; de larve leeft in de peulen. Verbreid in de diUiviale streken en Ziiid-

Limburg, doch overal zeldzaam (Kunzei Bolicm.") 34. ebeninum Kirby.

4.^ Vnorlioofd de helft smaller dan de snuit, rimpelig bestippeld. llalsschild zwart. Dekschilden

blauw of zwartblauw; eivormig, van achteren afgerond. Deze soort heeft veel overeenkomst
met pisi, doch is gestrekter van vorm; het lialsschiid is langer, duidelijk en dicht, doch

lijner bestippeld, met onduidelijk basaalgroefje; oogen meer langwerpig, de keel zonder

eciiigc verhevenheid; de dekschilden aan de basis ongeveer tweemaal zoo breed als het

llalsschild, in de smallere langsgroeven staan de stippels wijder uiteen; de tussclicnruiinteu

zeer vlak. Snuit bij het J iets langer dan kop en balsschild te zamen, dunner en langer dan

bij het ^, tamelijk glanzig, zwakker bestippeld. Lengte 2

—

2i mm. Op Vicia sepium en

sativa, soms ook in aantal op vruchtboomen. V'erbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(y coendeum llerbst, inarchicum Gylli., subsulcatum Marsh., subcoernlenm Stepli.,

stenocephahim Perris) ,;i. aethiops llerbst.

Voorhoofd zoo breed als de snuit, llalsschild en dekschilden van dezelfde kleur 50

50 llalsschild vrij sterk, zeer dicht of eenigszins rimpelig bestippeld. Kleinere soorten .... 51

llalsschild zeer lijn, verspreid, doch cenigszins veranderlijk bestippeld; tamelijk breed, met
een duidelijk basaalgroefje, Dekschilden ovaal, gewelfd; met smalle, weinig diepe stippel-

groeven, welke naar het uiteinde iets dieper worden en breede, vlakke tusschenruimteii.

Oogen uitpuilend. Voorhoofd met meer of minder duidelijke langsstrcpen. Lichaam geheel

zwartblauw, donkerblauw of iets groenachtig; eenigszins matglanzig, nagenoeg onbehaard;

de snuit zwart. Hij het <? de snuit dikker, van voren weinig versmald, dof en duidelijk

bestippeld; bij het J duidelijk versmald, op de voorhelft matig glanzig en uiterst fijn be-

stippeld. Lengte 2^—2> mm, In bosschen', langs wegen, in grasvelden; op Vicia sepium
en cracca. Nijmegen, Warnsveld en Doetinchem, gemeen in de omstreken van Maastricht,

Juli. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld.

(Paykullii Des Gozis, snlcifrons Kirby) 33. punctigerum Payk.

51 Lichaam geheel C^ncz de pooten) fraai glanzig staalblauw, groen of koperklenrig-inetaalgroeii.

Voorhoofd tnsschen de oogen met grovere en fijnere langsstreepjes of rimpels, llalsscliild

naar voren versmald en iets iugesnoerd, vrij sterk en dicht bestippeld; met eene, over het

midden reikende, langsgroef. Bij het j de snuit zoo lang als kop en lialsschiid te zamen,
dun, sterk glanzig; bij het J korter, op het midden duidelijk verdikt, bestippeld, veel

minder glanzig. Deze soort herinnert in habitus aan elegautulum, doch onderscheidt

zich behalve door de kleur, o.a., door het rudimentair zijn der keelverhcvenheid. Lengte
2;', —2j mm. Langs boschranden, op Astragalus glycyphyllos 1); Mei—Juli. Niet

inlaudsch. lu de Rijnprov. bij Crefeld, in Westfalen en bij Hamburg.
(sacculare Des Goz.) (ast ra gal i Payk.)

Lichaam geheel (met de pooten) zwart, matglanzig. Deze soort heeft eenigszins den habitus

in Nfdi-rlaild nUci-n hij Niiilir'<:.'ii ni V;ill*fTlliiT{I I I.iilllmi'n) jr.Adlldt'Il.
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van A. crit'ulii, docli (imlcrsclieidt zicli vooral lioor ilc geheel zwarte pooten en liet ont
breken van den veelal cigenaartligen, groenaduigen weerschijn op de dekschilden. Snuit hij

het 5 dim, draadvonnig, langer dan kop en halsschild te zamen, glanzig; bij het <? korter,

dikker, grootendeels dol' en bestippeld. Halsschild zoo lang als breed, met Haiiw afgeronde
zijden; vrij sterk en dicht bestippeld. Dekscliililen eivormig, met diepe stippetgroeven en

tamelijk vlakke, breede tusschenruimten. I,engte 15— 2 mm. Op V ie ia-soorten. Zeer zeld-

zaam; Zicrikzee, liaarn en in de omstreken van Maastricht. In de Rijnprov. bij Aken.
(morio Gylh.) 2y. filirostre Kirhy.

52 Snuit, in beide seksen, op de onderzijde, over de geheele lengte, met korte, stijve beharing,

welke, van terzijde gezien, duidelijk in 't oog valt. Zwart (ook de pooten); dot', dicht,

grauw behaard; de beharing langs de borst iets dichter. Halsschild vrij sterk en dicht bestippeld
;

met ccne lijne, doorloopende middellijn. Het ^ is iets meer verkort dan het Jï de dek-

schilden van achteren iets minder verbreed; de snuit iets korter dan kop en halsschild te

zamen. Lengte ijl—2^ mm. Op droge grasplaatsen en langs glooiingen, gemeen op O n o n is;

de larve ontwikkelt zich in de peulen.

(cinerascens Genn., glancinnm Gylli., perplexum Gylh., mecops Bohem., nigruin Oliv.)

38. ononis Ivirby.

Snuit, van terzijde gezien, zonder merkbare beharing op de onderzijde, behalve soms van

voren bij enkele mannetjes 53

53 Voorhoofd tusscben de oogcn versmald, als 't ware iets sainengesnoerd, smaller dan de basis

van den snuit. HaKschild dicht bestippeld. Dekschilden sotns lijn behaard, liij het cT de snuit

dik, op de bovcr.zijde bebaard (col u tn b i n u m, Spencei, Gyllcnbalii, unicolor). 54

Voorhoofd minstens zoo breed als de snuit 57

54 De wangen duidelijk opgeblazen, nabij de oogen ingesnoerd, daardoor niet deze laatsten een

duidelijken hoek vormend; de kop vrij lang. Voorhoofd zeer smal, sterk ingedrukt, met
twee langsgroefjes. Halsschild breeder dan lang, vrij dicht en sterk bestippeld, van achteren

met eene lijne langslijn. Dekschilden eenigszins langwerpig-eirond , met nagenoeg parallele

zijden. Zv/art, de dekschilden blauw; de vertex, bet halsschild en de dijen gewoonlijk een

weinig raetaalglanzig. Bij het <? het metasternum met een bidtje in het midden. Lengte
2I

—

'x\ mm In grasvelden, op Lathyrtis sylvestris. Niet inlandsch. In België en in de

Rijnprov. bij Elberfeld (columbinuin Gerni.)

De wangen gewoon. Vertex, halsschild en dijen zwart 55

55 Dekschilden blauw of iets groenachtig. Voorhoofd met een meer of minder dindelijken indruk,

waarin drie langsstreepjes. Halsschild met afgeronde zijden; de schijf eenigszins onellcn, grof-

en weinig dicht bestippeld; met diejie, nagenoeg doorloopende middellijn. Oogen in de richting

van den snuit ovaal. Deze soort is naverwant aan columbinnm, doch korter en meer
gedrongen, met aan de zijden afgeronde, kort-eivonnige dekschilden en met niet opgeblazen

wangen. Bij het ^ de snuit bebaard, eenigszins dof, korter dan kop en halsschild te zamen

;

de oogen groot. Bij bet J de snuit zoo lang als kop en halsschild te zamen, tamelijk glanzig,

lljncr bestip|>eld, onduidelijk bebaard. Lengte 2 -2J mm. In vochtige grasvelden, op V i c i a

cracca; Juni-Aug. Verbreid en i>p sommige plaatsen niet zeldzaam.
(intrusmn Gylh.) 35. Spencei ICirby.

Dekschilden zwart of leikleurig. Voorhoofd vlak, met meer of minder duidelijke, lijne langs-

streepjes. Halsschild met bijna rechte zijden, de schijf ellen, sterk en dicht bestippeld; met
eene meer of minder lijne middellijn of langsgroef aan de basis 56

S^ Kop langer dan breed. Oogen in de richting van den snuit ovaal. Bij het J' de sntnt zonder

bultig uitsteeksel op de onderzijde. Leikleurig-zwart, de bovenzijde niet bijzonder dicht

behaard. Halsschild met een lijn basaalstreepje. Bij het g de snuit dik, in het midden iets

verbreed, geheel bebaard, zoo lang als kop en halsschild te zamen; bij het $ veel langer

dan kop en halsschild te zamen, dininer, tamelijk glanzig. Lengte 2I—2^ mm. In vochtige

grasvelden, op Vicia cracca; Jinii— Aug. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam.

(aethiops Gylh.) 36. Gyllenhalii Kirby.

Kop breeder dan lang. Oogen rondachtig, tamelijk gewelfd. Bij het J de snuit op de onderzijde,

op het inplantingspnnt der sprieten, bidiig. Zwart, de bovenzijde dun behaard. Sprietwortel

meer of minder roodachtig. Halsschild grot' bestippeld, met sterkere langsgroef aan de basis.

Bij het g de snuit zoo lang als kop en halsschild te zamen, behaard, tot nabij den top

geleidelijk verbreed, daarop weder versmald en geheel aan het uiteinde glanzig; bij het 2
iets langer dan kop en halsschild te zamen, eenigszins cylindervormig. Overigens op G, yl Ie n-

halii gelijkend. Lengte 2J—25 mm. Als Gyllenhalii, doch zeldzaam. UitsUntend bij

Valkenberg (Limb.), Juli gevangen i).

(afrum Gylh., validirostre Gylh., puncticolle Steph., platalea Germ.) 37. unicolor Kirby.

1) ll<- Mii^MVi' \.ii> ;uiij>'i'i' vilii]|>l:i:iK<-li Ix-iiisl iij> uiiju!--.!-' di'ti'niiilluUi'.
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57 Kop icgcii (Icii oiulcinuul der uoi^cn met cc-nigc stijve, witte liiiartjcs, welke :ils 't wnie ceiie

l'ranje dC vIoU vormen (v o r;i x, c r vi, p;i v i d irm en si in i I e) 58

Kop tegen den onderriind der oogen zonder witie linarlranje (il

58 Het eerste tnrslid veel langer d:in liet 2c. Bij het S de sprieten, lielialve de Unots, met dunne
leedjes, alleen de eerste 2 of 3 geelrood. Bij liet ^ de sprieten geelnxid, naar liet nitcindc

meer of minder gelirnind; de laatste leedjes van den fnnicnliis behaard en nagenoeg even

breed als die van de knots; liet metasternnm met twee behaarde verhevenheden, waar-

tnssehen een indruk, bovendien tnsschcn de aciitercoxae met een opgcriclnen tand; voor-

schenen gekromd, de aeluersrhenen met eene baarl'ranje en nabij den biiiten-tophoek met
een doorntjc. Zwart, dof; vrij dicht (het <? meer dan het J) witgraiiw, de zijden van de

borst en de voorcoxae nog diclitcr behaard; dekscbilden blauwzwart, zeldzamer meer zwart

,

met dnidelijke schouderbiiilcn en dicht bestlp|ielde langsgroeven. l'ooteii zwart, lijn behaard.

Snnit bij het 2 iets langer dan kop en lialsschild te zamen, dun, grootendeels glanzig;

bij het (J korter, iets dikker en vrij dicht behaard. Lengte 2^—2* mm. Gemeen oyi V ie ia-

soorten, vooral op V. cracca, ook soms op vrnchtboomen en 's winters in massa in opge-

stapelde bloempotten.

(J fnscicorne Marsh., J villosnlimi Marsh., ^ pallicorne Gylh.) .5y. vorax llcrbst.

liet eerste tarslid hoogstens i langer dan liet 2e 39

5y Het eerste tarslid | langer dan het 2c. Dekschilden van achteren verbreed en breed afgerond,

kort-eivormig. Öp Pap il io n aceeë n 60

Het eerste tarslid ternauwernood langer dan het 2e. Dekschilden lang-civormig , loodglanzig

of iets bronzig-zwart ; niet grof bestippeldc langsgroeven. Zwart; de bovenzijde ccnigszins

verspreid-, de onderzijde en vooral de zijden van de borst dichter wit behaard. Halsschild

zeer dicht, bijna ineenvloeiend bestippeld. Bij het J de snnit zoo lang als kop en halsschild

te zamen, dun, glanzig; bij het <? korter en grootcndccls sterk behaard. Lengte li— 2111111.

Gemeen op berken (snperciliosnm Gylh., triste Germ.) 49. simile Kirby.

60 Sprieten bij het <J geheel roodgeel, bij het S op de tophcift gebruind. Lichaam tamelijk brced-

eivormig, dofzwart, de dekschilden cenigszins leiklcurig; de bovenzijde dicht en lijn-, de

onderzijde , vooral aan de zijden van de borst, dichter wit bebaard. Halsschild sterk en zeer

dicht bestippeld; met eene nagenoeg geheel doorloopende, verdic|)te middellijn. Dekschilden

met duidelijk bestippelde, diejie langslijneii. Bij het ^ de snuit nauwelijks langer dan het

halsschild, lijn behaard; bij het J lang en dun, ongeveer zoo lang als kop en halsschild

te zamen. Lengte li—2 nmi. Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam, in vochtige

grasvelden, op Vicia- en Lathyrus- soorten (<? lathyri Kirby) 40. ervi Kirby.

Sprieten zwart, de scapns en veelal het ie lid van den funicnlns geclrood. Dofzwart, de

dekschilden grijsaclitig-blauw, zeldzamer groenaclitig; de bovenzijde vrij langen tamelijk grof-,

de onderzijde, vooral langs de zijden, dichter witgranw bebaard. Voorhoofd met zeer fijne

langsstreepjes. Halsschild met duidelijk afgeronde zijden, dicht bestippeld; met eene meer of

minder ver doorloopende, aan de basis diepere, middellijn. Dekschilden met vrij diepe langs-

groeven, waarin de stippels tamelijk ver uiteen staan. Bij het J" de snnit korter dan kop
en halsschild te zamen, grootendeels dof, behaard ; het metasiernniii in het midden van den
achterrand met een spits bultje. Bij het J de snnit dunner, ongeveer zoo lang als kop en

halsschild te zamen, grootcndeels glauzig. Lengte iJ— 2 mm. 0|i droge, zonnige plaatsen;

op Coronilla varia. Niet inlandsch. In de lUjnprov. bij Aken en Diisseldorf, in W'estl'alcii

bij Dortmund (plumbeum Gylh., orbitale Boheni.") (pavidum Germ.)

61 Dekschilden brecd-peervormig, naar achteren buikig verdikt , zonder schouders; met diepe, sterk

bestippelde langsstrepcn. Bovenzijde zeer dindclijk behaard. Halsschild zeer dicht, rimpelig

bestippeld 62

DeUscliildcn naar achteren niet buikig verbreed , met duidelijke schouders 6,;

62 Vcrtex zeer glad. Halsschild korter dan breed; met eene verdiepte langslijn, welke minstens

tot aan bet midden doorloopt. Zwart; door de vrij dichte, grijze beharing, leiklcurig. Bij

bet J de snuit slechts iets langer en dunner dan bij het <?. Lengte bijna 2 tol bijna 3 mm.
Gemeen op Sarotbamnus vnlgaris en (Ilex europaeus; Maart -Oct.

(atratnlum Germ., pisi Kirby) 42. striatum Marsh.

Vertex zeer grof, rimpelig bestippeld. Halsschild minstens zoo lang als breed, slechts met een

basaalgrocfjc vóiir het schildje. Deze soort gelijkt zeer op striatum, doch onderscheidt

zich, behalve door de reeds genoemde kenmerken, doordat het halsschild aan de zijden een

weinig verbreed is, zoodat bet eenigszins zeshoekig schijnt; bovendien zijn de dekschilden

naar achteren meer reclulijnig verbreed en is de snuit, welke in beide seksen glanzig is, bij



726 LXXVI. CuRCUUONiDAE. — 94. Apion.

liet (? Vlij Uort. Lengte 2—2J mm. Eveneens op Saro th amm us viilgaris, docli miiulcr

algemeen clan striatnm. De pop vvcnl door Biiddebcrg in den stengel aangctroflcn.

(betiil.ic Gylh.; cribricolle Perris) 43. immune Kiiiiy.

6;, DeUvLliildcn naar achteren meer of minder verbreed 64

Dcicsehilden eenigszins ovaal, de grootste breedte niccr in of nabij bet midden; loodklenrig-

zwart, witacbtig behaard 71

64 De slapen iets langer dan de oogen 65

De slapen korter dan, of ternauwernood zoo lang als de oogen 66

65 Dekschildcn niet neergedriiUt, staalblanw- diets groenaehtig-blatiw; met duidelijke schouderbuilen

en breedere, van duidelijke ketcnrijen voorziene, langsgroeven. Voorhoofd met laiigsstrepige

sculptuur. Zwart, eenigszins lang gestrekt, fijn verspreid behaard. Ilalsschild ongeveer zoo lang

als breed, diclit en vrij sterk bcstippeld; met een langsgroefje aan de basis, hetwelk veelal

in ecne (ijne lijn naar voren iets doorloopt. Bij het $ de snuit korter dan kop en halsschlld

re zameii, duidelijker bestippeld, kort, grijs beliaard ; bij het S zoo lang als kop en bals-

schild te zamen, meer cylindervormig, lijncr bcstippeld. Lengte 25— ruim 3 mm. Langs rivier-

oevers, op Mclilotus officinalis; Oosterbeek, INIei; geineen langs de Maas bij Maastricht,

juli; ook bij Kerkrade. Ook in België. De larve mineert in de stengels.

(angustatum Gylli., bifoveolatum Steph.) 44. meliloti Kirby.

ückschilden sterk neergedrukt, meer dan driemaal zoo lang als het Imlsschild ;de stippelgrocven

naar de basis iets dieper. Lichaam slank, smal , geheel loodkleurig-zwart; lijn, grauw behaard.

Halsschild fijn, verspreid bestip|ield , aan de zijden gewoonlijk dichter. Bij het f de snuit

korter dan kop en halsschild te zamen, duidelijker bestippeld en behaard; bij het $ nagenoeg
zoo lang als kop en halsschild te zamen, glanzigcr en spaarzaam bestippeld. Lengte li—
bijna 1 mm. Op Medicago sativa, falcata en wellicht nog op andere soorten, misschien

ook wel op klaver. De larve leeft, volgens Perris, 'm het bovenste gedeelte der stengels.

Gemeen in de omstreken van Maastricht; overigens verbreid, doch niet algemeen, zelden

in de zee-proviiiciën gevangen 45. tenue Kirby.

66 Halsschild verspreid bestipjield. Bovenzijde zeer lijn en gewoonlijk minder duidelijk bebaard. 67

Halsschild dicht bestippeld 68

67 Kop smal, het voorhoofd met lijne langs-strepige sculptuur, de oogen slechts weinig gewelfd.

Bovenzijde groenachtig of groenblauw, eenigszins matglanzig of tamelijk dof. Halsschild veel

brecder dan lang, nabij den voorrand en aan weerszijden vóór het midden in de breedte

ingedrukt, fijn en spaarzaam bestippeld, met eeiie diepe langsgroef vóór het scliildje. Bij het

^ de snuit opvallend korter dan kop en halsscliild ie zamen, dikker en sterker bestippeld;

bij het 5 minstens zoo lang als kop en halsschild te zamen, minder sterk bcstiiipeld. Lengte
2—25 mni. Niet inlandsch. In Westfalen en bij Hamburg.

(Schinidtii Bach) (p nn c t iros t re Gylh. 1))

Kop breed en kort, het voorhoofd tusschen de uitpuilende oogen bcstippeld of slechts met i of
2 zwakke laiigsgroefjes. Lichaam geheel metallisch-groen , blauwgroen of blauwachtig, soms
met geringen geelkoperglans; lijn behaard, glanzig; onderzijde met de sprieten en pooten
zwart, met of zonder geringen groen- of blauwachtigen weerschijn. Halsschild zoo lang als

breed, fijn en verspreid bestippeld, met zwakken basaalindriik. Dekschildeu langs den naad iets

vlak gedrukt, met diepe ketengrocven en gewelfde tusscbenriiimten. Bij het <J de snnit korter

dan kop en halsschild te zamen, lijn behaard; bij het $ ongeveer zoo lang als kop en hals-

schild te zamen, opvallend dunner, glanziger, onduidelijk behaard. Lengte 2—24 mm. Gemeen
op verschillende klaversoorten, vooral op Tri f o I i 11 m p ra ten se; de larve leeft in de stengels.

(acneocephalum Gylh.) 48. virens Herbst.

68 Schildje lang-vierhoekig. Lcikleurig-zwart, dof, vrij lang witacbtig behaard; lang-gestrckt.

Halsschild dicht en grof, bijna ineenvloeiend bcstippeld. Dekschildeu met diepe ketengrocven
en lijn gechagrineerde tusschenniiraten. Bij bet 1^ de snuit over de gcheele lengte vrij sterk

bestippeld, tamelijk dik en iets korter dan bij hei J, waar deze vrij dun, gladder en vooral

naar voren lijner bestippeld is. Lengte 2^,-3! mm. Op dorre, zandige terreinen; op Ulex
enropaeus 2). Niet inlandsch. In Noord-Westelijk Frankrijk eu Engeland.

(Kirbyi Gcrm., ulicicola Perris) (se u tel la re Kirby)

N:i\erwanl is A. a iii e t li j s 1 i u ii m MilliT (mainicije =^ o b l u s u iii Dt'sbr.) nil Inn AliiPiiLti'liied (Ousk-nrijk , ItaliC eii

Oosl-Frankrilk), wrike soort, wclliLlil iiirt [i u nc l i r o s t r e verward, uil Hariiliurp t-ii ilooi- ƒ>;. 1t- Sclnmiia- van iiel

eiland Borkuiii word opgopovoii, l!ij itii Kiaiirioljo in liiljiie irdlectit' , alkoiiisLii; uil Oosloiirijk [lïtiiiiitt] . is liot üihaaiu
ïwarl , mol uilcrst tlauwoii brollsylans . do doksoliildoii blauw; ovorii,'ons aan p u u o l i r o s t r o lieriuuorond . docb is bol

inaiiiioljo ieor u[ivalloiid door don ioor dikkoii, stork rinipoli;^' bestipjioldoii siiuil , wolko aan woorszijdon , iols voor bel

iiiiddon, oene oonij^szins stoinpo , landvorinif;o vorliroodiiif; vorlooni, Hi'l vvijrio ondorsohoidl zioli van p u u o l i r o s t r o

door Af zeer tlauwo bebarinp , dou korloreii , dikkeron snuil, vvelki- iels vóór het niiddon sloilils iols voilnoed is on eindelijk

door liot moor plaiizigo, zeer verspreid liesti)ipolde lialssobibi.

Penh vond do larve op U I o l^ nanus, in de Landos , in eeno f^alvorulin;; aan de jonjie uilspruilsels.
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Schildje kon, roiulachtig ol' dricliocUig fiy

69 liovciizijdc vrij diclu, wit beliaarci. Deze soort licriiincrt in Uluur cu iKibitus :i:iii p;! viel 11 111;

het halsschikl is echter smaller, met mimlcv algeromic zijden, ooU is de Uop, tot gclieel van

achteren, /ccf dicht bcstippcld; zonder witte haren tegen den onderrand der oogen. Lichaam

tamelijk kort, dof blauwachtig; kop en halsschild veelal met gcringcn bronsglans. Snuit bij

het S bi;ger dan bij het <?, nagenoeg zoo lang als kop en halsschild te zamen; dininer,

meer cylindcrvormig, glanziger. Lengte ij— 1'{ mm. Op Onobrychis sativa. Niet in-

landscli.' In Noord-Krankrijk en Engeland (Waltonii Stcpli.) (Curtisii Stcph.)

lioveiizijde zeer lijn beliaard, waardoor de grtnidklenr veel meer nitkonit. Vertex langs den

achterrand onbcstippeld 70

70 Dekschildcn blauw of eenigszins groenaeluig-blanw , de tiisschcnniimtcn vlak. Lichaam overigens

zwart, gewoonlijk met zeer geringen blanwaclitigen of bronzigen weerschijn. Snuit lijn be-

stippeld, bij hetj langer, dulincr, tninder dof en lijncr bcstippeld dan bij het <?. llaKscliild

iianwelijks "brecder dan' lang, naar voren weinig vermald, zeer dicht en grof bcstippcld, met

eene afgekorte basaalstrcep. Lengte 2^-2^ mm. In aantal op een veld met (Jnobrychis
sativa, bij Wylrii (Limburg), Juli. in België bij Dinant en Flcurns.

{_livcsccrum (".ylii., translatitinm Gylh., coeruleum Herbst) 46. reflexum C.ylh.

Dekschildcn, evenals liet overige lichaam, loodkleurig-zwart ; fijn, aschgrauw behaard; meer

gestrekt dan bij reflexum; de tusschenruimteii eenigszins gewelfd. Snuit bij het J niet, bij

bet i uiterst lijn bcstippeld; bij het <? tcrnanwernood-, bij het J minstens zoo lang als kop

en halsschild te zamen. Halsschikl meer of minder dicht en sterk bcstippcld , met een duidelijk

basaalgrocfje. Lengte 2—2j nitti. In grasvelden, duinen, heidevelden enz.; gemeen 0|)

Lotus corniculacus en uliginosus. De larve leeft in de peulen,

(angustatuni Kirby, modestnm Germ., glabratum Gcrra., languidinii Gylh.) 47. lot; Kirby. 1)

71 Voorhoofd zeer vlak "2

Voorhoofd van voren met een breeden indruk. Snuit in beide seksen even lang. Halsschild veel

breeder dan lang, diclu en vrij sterk bcstippeld; met een diep langsgroefje vóór liet schildje.

Dekschildcn tamelijk breed eivormig, de grootste breedte iets achter bet midden ;
met lijne

stippellijnen en vlakke tusscbenruimtcn. Zwart; lijn en dicht, grijs behaard. Lengte 1 J—2 mm.
Verbreid en niet zeldzaam op wilgen . (civicuni Germ., salicis Gylh.) 50. pubescens Kirb .

72 Halsschild bijna zoo lang als breed, vrij dicht bcstippeld. Stippellijnen der lang-gestrckt eivormige

dekschilden tamelijk breed en diep. Beharing vrij lang. Snuit bij het J veel langer dan bij

het <?. Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan den smallen vorm en den langen, dunnen

snuit bij bet J. Zwart, aschgrauw behaard. Lengte 15— 3 mm. Gemeen op klaversoorten;

de larve werd waargenomen in de stengels van Triiolium pratensc. Soms schijnt zij

schadelijk te zijn (pnsilUiin Steph., plebejuin Genn.) 51. seniculus Kirby.

Halsschild duidelijk breeder dan lang, verspreid bcstippeld. Stippellijnen der dekschildcn zeer

lijn en smal. lieharing kort en zeer lijn. Snuit bij het J iets langer dan bij het J. Overigens

in klenr en habitus op pubescens gelijkend, doch iets minder breed. Lengte i|—2 mm.
Niet inlandsch. Li Engeland en Noord-westelijk Frankrijk.

(Curtisii Cnrtis) (curtulum Desbr.)

73 Dekschildcn aan den basaalrand, tussclien het schildje en de 4c sti|ipellijn , met een bultig

verheven kant; tamelijk breed eivormig. Lichaam uiterst lijn behaard, bijna of nagenoeg

kaal, glanzig-, fraai purperaclitig-metaalglanzig of iets roodkoperklenrig, soms iets meer
donker violetachtig of zelfs niet eene groenachtige tint llauw bijgemengd; het halsschild

gewoonlijk lichter, iets meer geelkopcrkleurig. Halsschild lijn, verspreid bcstippeld, meteen
diep groetje vóór her schildje. Snuit bij het <? weinig van dien van het J onderscheiden;

iets korter, minder cylindcrvormig. Lengte 21—3^ mm. Op de schorren van de Schelde,

op Statice limoniirm, de larve leeft vermoedelijk in den stcngclvoet. Li aantal bij

liergcn-op-Zoom, Mei, Juli; ook bij Zierikzce, April. Li Iklgic bij Knockc, ook langs de

fransche en engelschc kust Sy. limonii Kirby.

Dekschildcn zonder kamige verhevenheid aan den basaalrand 74

74 Kop en halsschild zwart, de dekschildcn blauw of eenigszins violetachtig, veelal inctaalglanzig,

zeer lijn behaard 75

Bovenzijde eenkieurig, zwart of meer of minder bronzig; meer ol' minder dicht-, soms uiterst

lijn behaard 78

75 Dekschildcn te zamen kort-ovaal, gewelfd. Soorten van 15

—

1\ mm 76

i) Bij wa onuitj,'t:kIfUrd t'\oiU|)la;ir uit Arnlu-m zijn de snuit t-n de poulen ruudbruinücliliy.
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DcUscIiikIcii langwcrpig-ovaal, van voren neergedrukt. Soorten van 25— 3 inm., zelden al mm. 77

76 Slapen en keel even sterk besti|)|)ekl als ile vertex. Deze soort komt in liabitiis en kleur overeen
niet marcliicnm en is daar gemakkelijk mede te verwarren. Voorliool'd en lialsschild op-

vallend grover besiippeld. Halsscliild verbreed, aan de zijden duidelijk afgerond. Dekscliilden

iets korter, sterk gewelfd; gewoonlijk blauw, violet of met uiterst geringe, bijgemengde

groene tint. Het $ is veelal iets kleiner. Lengte 2— 2t mm. Verbreid en niet zeldzaam, vooral

in de beidestreken, op Saro tlia m n us v u 1 ga ris 60. afBne Kirby.

Slapen en keel bijna niet , voorlioofd en lialsschild dielit en duidelijk bestippeld. Halsscbild

meer quadratiscb, eenigszins cylindervormig, met bijna niet afgeronde zijden. Overigens als

af fin e, evenzoo gekleurd, zeldzamer met geelkojierkleurig-bronzige dekscliilden (op Texel).

Lengte i|—2^ mm. Gemeen op Sarotbamnus vulgaris. Volgens K'irhy en ïValturj

op Rnmex, wat ik betwijfel . . . (? atcrrimum L., spartii Kirby) 61. marchicum Herbst.

77 Voorhoofd duidelijk bestippeld en tamelijk glanzig. Snuit in beide seksen opvallend langer dan

de kop, iets langer dan het lialsschild. Kop duidelijk smaller dan het lialsschild, met weinig

uitpuilende oogen ; beiden grof en dicht bestippeld. lialsschild met een klein basaalgroefje.

Dekscliilden blauw, violetblauw of groen (ab. c. rirfsccns Schilsky), zeldzamer * bronzig i);

met duidelijk bestippelde, tamelijk fijne langsstrepen en breede, vlakke tusschenruimten.

Lengte i\— 3 mm.; een bijzonder klein exemplaar is slechts i\ mm. lang. Gemeen, op
verschillende R urn e x-soorten; de larven, in aantal bijeen, in de stengels; de kever kruipt

in juni uit. Soms schadelijk aan gekweekte zuring.

fcyaneuin Oliv. yrumicis Kirby) 62. violaceum Kirby.

Voorhoofd eenigszins gccliagrineerd, zeer dof. Snuit bij het % ternauwernood langer dan de

kop, bij het $ korter. Deze soort is gemakkelijk van violaceum te onderscheiden,
(ifsclioon zij diliwerf daarmede verward wordt. De kop is nagenoeg zoo breed als het lialsschild,

met meer uitpuilende oogen; beiden lijncr en dichter bestippeld. Halsscliild inet een klein

basaalgroefje, waaruit eene lijne niiddellijn ontspringt, welke dikwerf tot aan den voorrand
doorloopt. De stippels der langsstrepen op de dekscliilden dichter opeeiistaande, de ti'sschen-

ruimten een weinig gewelfd. Bij het $ het achterlijf aan de basis in de lengte ingedrukt.

Lengte i\—3 mm. Op Rnmex liy d rola pa tb um, vooral in de duinstreken ; ook bij Dordt
en Lage-Zwaluwe. In de Rijnprov. bij Aken en Crefeld.

(cocruleipenne Stepli.) 63. hydrolapathi Marsh.

78 Schildje kort, stipvormig 7y

Schildje langwcrpig-vierkaiit 82

79 Basis der dekscliilden breeder dan die van bet lialsschild; schouders duidelijk 80

lïasis der dekscliilden zoo breed als die van het halsscbild, zonder schouders. Deze soort herinnert

door den smallen vorm aan si mum, doch zij is doorgaans kleiner, eenigszins bronzig en
bovendien onderscheiden door den langeren, smalleren snuit, den naar verhouding smalleren kop
en vooral door de smalle, lijnvorniige schenen en de niet verbreede tarsen. Halsscbild

lang, cylindervormig, tamelijk lijn, tiiiipclig bestippeld. Dekscliilden met diepe stippelgroeven

en smalle, eeiiigzins kielvormigc tussclicnruimten. liovenzijde vrij dicht en tamelijk lang,

witgrauw behaard. Bij het $ de snuit ternnuwcrnood zoo lang als de kop, vrij dik; hij het

$ vrij dun, cylindervormig, opvallend langer dan de kop, glanziger. Lengte ij — li "!"'•

Op dorre, zantlige plaatsen op H e 1 ian t lic ni 11 m viilgare. De larve leeft in de stengels.

Niet inlandsch. In Westfalen en Hannover . . . (pulchelliim Mill.) (a c ie ulare Genn. 2))

80 Bovenzijde duidelijk witaclitig behaard, lialsschild zeer dicht bestippeld. OpHypericuin . 3i

Bovenzijde uiterst lijn behaard, bijna kaal. Zwart, soms iets loodkleurig-zwart, weinig glanzig.

Halsscbild grof, op het midden verspreid, bestippeld. Dekschilden langwer|)ig-eirond, met
vrij diepe stippelgroeven en breede, vlakke tusschenruimten. Deze soort varieert zeer in

grootte. Bij bet ? de snuit duidelijk langer dan het halsscliild. Lengte i ^—2 mm., een duitscb

I) In Sil.-.-ii- /uu n-xw .^Am-X LWM-W ;ili. r „h^urum (mtIi x„ufl».nirii.

'l) Nav.TWiiiil aan a r i i ii I ;i r . .11 i-\(-tl(*riis op H <- li a 11 I li •• 111 11 111 Miurkumi-iuli- i> A. 1 1' li r i > x. I r i . li 11 iij S. liiLsk;

)

V ! !a I II III G'-isl. (a f r u }; i 11 l' u ui Kiradi . Ii u I i :i 11 l 1 1 i BrÜL-l), wulkc suori uvfrif,'cllh },Tü(jte viTwaiils^liap \fi-luutil iiu-l

ri-iic kli-iiH' i^rui'p A |i i u ii-suorleii , vuurat uit /iiifi-Kurüpa (A. r u r i » u I 1 e (lenii. lul Iji] Aiuieiis), wrlki- hiuiui^ ui iiictaMi^Lli-

tilauwarlili^ï t^rklinirit zijii. iiiut riuii' tl) n)i};uri(lilu , wille hürblelliaruii up i-lkt' lussLlienruiiiile cii win- liakb.liiid /.'(.t };rul

laii[:siiiii|u'lij; ui iih'1 lanKWiupi^f . iiu'eiivlucii-ii'lu .s[ip|)cls bezcl is. A. v e I a 1 u iit wijkl urlittT van drie groep al liuiu

de runde, niet in de ]en:.;le iiieeiu lu( ieiide . slippels up \\v\ tialsseliild en liet untlireken der up;;eriehle heiiarin); ; uverifieiib

is rie snuit evtuleells lauj; . evliiidervuruii^ . vuural hl] hel VVIjlje slerk J^iaiui^;. Het nt'iteele lieliaanl is hroiizig , de
deksehilden ,i| iiider slalizij; ilau kup en lialsseiiild. Ilekseliilden aan .Ie hasis breeder dan liel haUiuliild , inet

dnitielijke seliu .diTs . lijn, nel rlij^j^end , j;rau\v in-iiaard ; met duidehjk hestippeliie lanf;.sli|iien Snnil vuikunieii reelit , Inj

liel mannetje iets langer dan l.et lialsseliild , Inj liel wijtje /.uu laiip als ko|i en lialsseliild t.' zaïnen. lamgle 1|—li mm.
Ue/.e süurl kunil in /uid-l'ianknik , Zwitserland , Ilalii" en den <:aneasus vuur. De lieer Itnhrm-lu-rs ttes Lit'tcs zap een
exemplaar van />/ Ei'/irlslii-ini uil "Gent (l'ays-Kas)» ; ik hetvvi|jel zeer hel vuurkunien in uns gebied, missschieil is Gent
in Belj;ii' bedueld ui nioel hier aan eene vergissing pedaehl worden.
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cxciiiplaur uit mijne lmIIccuc QKirsch') is zull's 2j iniii. luii};- Üp droge, zuiulige terreinen,

VDonil in de duinen, op Scdiiin :icre, niet zcldza;ini; April -Juli. De larve ontwikkelt zich

in liet nierggedcclte der stengels.

(tenelluni Sahll)., intcrstitiale lioliein., luniidieolle ilacli , incdianum Tlioms.) 58. sedi C.enn.

81 Slapen langer dan de oogcn. Ilalsscliild langer dan breed; taniclijU lijn, zeer diclii, bijna ineen-

vloeiend bestippeld. Dclcseliilden naar voren versmald, achter de schoirdcrs ceuigszius

neergedrukt, niet duidelijke scluinderbuilen ; met lireede langsgroeven waarin ecne ketenrij,

de tussclieuruinuen gcu-elt'<l. Zwart, dol'. Ivop lijn, zeer dicht bestippeld. Snuit zeer

kort en dik, aan het uiteinde een weinig glanzig. Deze soort is gemakkelijk te herkennen

aan het smalle, naar achteren vcrbreede lichaam, den zeer korten snuit, de lange slapen,

liet vrij lange halsschild en de diepe langsgroeven op de dekschilden. Lengte li- —ruim 2 mm.
Op droge gronden, op open plaatsen in bosschen; op II y peri c nni p e r fora tu in. Juni —Aug.
He larve leeft in de stengels. Uitsluitend in Ziiid-I.imbiirg bij Valkenberg, Iloutliem en

Mcerssen gevangen. In Relgie bij Brussel, in de Uijnprov. bij Aken; ook in Westlalen.

56. simum (^erni.

Slapen ternauwernood zoo lang als de oogcn. Halsschild iets brecder dan lang; vrij sterk en

zeer dicht, bijna inecnvloeiend bestippeld. Dekscliilden eivormig, met tamelijk lijiie stippels

in de scherpe langsgroeven, de tusschenruimteii cenigszins dwarsrimpelig. Zwart, eeiiigszins

bronzig, weinig glanzig; lijn, duidelijk, wit behaard, liij het g de snuit niet langer dan de

kop, over de geheele lengte beliaard; bij het J duidelijk langer dan de kop, dunner,

meer cylindcrvormig, kaal, sterk bronzig. Lengte i|— ruim 2 mm. Op Hypericum
pcrforatum en hirsutnni, Juni. Volgens Pcrris de larven in de zaaddoosjes. Niet

inlaiidsch. In de Rijnprov. bij Aken en Crel'eld, ook in België.

(interstitiale Boh., pcdicellare Thonis.) fb re v i ros t re Herbsi)

82 Bcvcnzijde lijn en kort, aschgrauw behaard, niet dichter langs den zijrand der dekschilden.

Zwart of iets loodklcurig-zwart , tamelijk dol'. De grootste breedte der dekschilden achter het

midden. Tussclienruimten tamelijk breed, zeer vlak; met dicht opeenstaande, duidelijke

stippels in de langsgroeven. Halsschild uiterst dicht bestippeld. Siuiit vrij dik; bij het J minder

dik dan bij het <?, iets langer dan het halsschild; bij het ^ soms bijzonder kort. Overigens

zeer veranderlijk in grootte. Lengte li— 2J mm., een ex. uit Arnhem is slechts i^ mm.
lang. Eene der gemeenste soorten, op Rum ex. De larve werd gevonden in de stengels van

Rum ex acetosa. (humüe Germ., brevirostre Kirby, plebejum Steph.) 57. curtirostre C.erm.

Bovenzijde lang en dicht, witgrauw behaard; langs den zijrand is de beharing tot een geclacluig-

witgranwe zoom verdicht; ook is de beharing op de pleurae van den thorax dichter. Grootste

breedte der dekschilden in het midden; de tusschenruimteu tamelijk smal, iets gewclld.

Halsschild lijn en matig dicht bestippeld. Overigens herinnert deze soort aan cu rti ros t re; de

snuit is echter langer, dunner, meer cylindervorinig, nagenoeg reclit, de sprieten dunner,
bet halsschild bijna vierkant. Bij het ^ de snuit dik , ternauwernood langer dan het halsschild,

eenigszins mat, geheel bestippeld en behaard; bij bet J langer, dunner, bijna geheel glad

en glanzig. Lengte 2 mm. Op zandige, onbebouwde terreinen ; op P o I y go n iini avicnlare,
Sept. Niet inlandsch. In Noord-Frankrijk, i) (Lemoroi Ch. Bris.)

8.1 De slapen, evenals de vertex, overal zeer grol' en dicht, eenigszins iucenvloeiend , bestippeld. 84

De slapen en de keel, ten minste van achteren, onbestippcid 85

84 Oogen sterk uitpuilend, ongeveer half zoo lang als de slapen; de ruimte tusschen de oogen
kleiner dan de lengte der slapen. Licht bloedrood of geelrood; uiterst fijn, bijna niet behaard.

Snuit bij bet J zoo lang als het halsschild; dik, naar voren tamelijk glanzig, ile mond veelal

een weinig zwart. Halsschild zeer grof en dicht bestippeld; iets verbreed, aan de zijden

afgerond, achter den voorrand ingesnoerd, met zwak opgebogeii voorrand; aan de basis met
een diepen langsindruk. Dekschilden eivormig, met breede stippelgroeven, wier tusscbenniinitcn

een weinig gewelfd zijn. Bij het ,} de kop breeder, de snuit korter en sterker bestippeld.

Lengte 3—4 mm. Gemeen op grootc R u m e x-soorten , vooral langs slooten. De larve werd
door r. Frauenft-ld in de stengels van Rumex h y d rola pa t h n m waargenomen.

(frumentariiim F.) 64. miniatum Germ.

Oogen slechts weinig uitpuilend, iets korter dan de slapen. De ruimte tusschen de oogen zoo
groot als de lengte der slapen. Licht bloedrood of geelrood, uiterst lijn behaard. Snuit bij

het J nauwelijks zoo lang als het halsschild; eenigszins gebogen. Halsschild zoo lang als

breed, aan de zijden zwak afgerond, naar voren en naar achteren gelijkmatig zwak versmald,

met duidelijke basaalstreep. Dekschilden korter eivormig, met zeer diepe, keteiivorinig be-

stippelde langsgroeven, wier tusscbenruimten iets meer gewelfd zijn dan bij miniatum.
Deze soort onderscheidt zich overigens van miniatum door de geringere grootte, het

1) nishriKhrrs vciiilt-ltlt duit' auurl uil Hiiiriluirj.' , «luili S, hihh/ , ón- <\i\ i'X |,hi

uiulcrsulifidfii.
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miiuicr yrof licstijipcldc li;ilsscliilcl cii lic kortere ilcUscliiklcn. Lcnglc 2J—3! min. Langs
büschrandcn en aan hellingen, op R n me x-soortcn. Verbreid, doeli overal zeldzaam.

65. cruentatum Walton.

85 Kop zoo lang als breed ü6

Kop breedcr dan lang, de schedel lijn en dieht bestippcid, de slajien onbcstippeld, glad.Snnit
bij het J dini, sterk gckroiiul, langer dan het halsschild; zeer glanzig en lijn bcstippeld.
llalsscliild eenigszins verbreed, naar voren sleclits wciiiig versmald, fijn en dicht bestiiipeld.

Dekscliilden lang-eivormig, smal, met nagenoeg panillelc zijden, lïovenzijde dof, meer in 't oog
vallend behaard. De kleinste der mode soorten. Lengte + 2 mm. Op droge terreinen, heide-
en dninstrcken; op Riiniex acctosella en Tencriinn scorodonia. Verbreid en op
sommige ])laatsen niet zeldzaam 68. rubens Steph.

ü6 .Snuit recht of n.igenoeg recht; bij het S opvallend langer dan de kop, en zelfs iets langer
dan het halsschild, vrij dun en glanzig. Kop dnidelijk en zeer dicht bestippeld. Halsschild

langer dan breed, eenigszins cylindervormig, lijn en zeer dicht bestippeld; de hasaalindrid;

meestal zeer onduidelijk. Dekscliilden langwerpig-eirond. Bovenzijde dnidelijk, lijn behaard.
Lengte 2j— 3 mm. Op zonnige, zandige terreinen; op Rum ex acetosella. De larven
veroorzaken e'én- of meerkainerige gallen, ter grootte van eeiie hazelnoot, aan de wortels.
Op sommige plaatsen in de duin- en heidestreken niet zeldzaam . . 66. sanguineum de G.

Snuit gebogen; bij het J zoo lang als de kop en ook als het halsschild. Kop tamelijk lijn en
dicht bestippeld. Halsschild zoo lang als breed, naar voren slechts weinig versmald; met
een onduidelijkeu basaalindriik; tamelijk lijn, zeer dicht en eenigszins rimpelig bestippeld.
Dekscliilden lang-eivormig, doch korter dan bij sa n g ni nc n m. liovenzijde uiterst lijn beliaard.

Lengte 2—2j mm. Overal zeer gemeen op R 11 m e x acetosella; de larve, die evenals de
poji oranjerood gekleurd is, veroorzaakt ecnc galvorming op de middennerf of aan de steel

der bladen. Dikv.'erf leven twee larven bijeen in eene grootere gal.

(^haematodes Kirby) 67. frumentarium 1'ayk.

LXXVll. Familie SCOLYTIDAE (Fig. 122 en 123).

CB o s t r y c h i d a e a u c t.)

Deze, onder i]i:n naam van „Schorskcvers" of beter „Bastkevers" i) bekende, familie, is eene der
belangrijkste groepen, vooral met het oog op de levenswijze. De soorten leven nl. verborgen, hoofd-
zakelijk achter de schors van stammen, ook van wortelstokken en wortels van boomen, zeldzamer
van stengels van liecsterachtige [danten. Een kleiner aantal zou beter den naam verdienen van „Ilout-
boordcrs" 2), daar zij bepaaldelijk graven in het spint, ja zelfs in het kernhout. Deze familie ver-
toont de naaste verwantschap met de Cossoniiii onderde C u ren 1 i 011 ida e, en onderscheidt
zich van de oneigenlijke xylophagen (Apatidac en Anobiidae) hoofdzakelijk door den grooten ,

uit meerdere, in den regel niet los samenhangende, leedjes bestaanden, of zeer ondnidelijk- of zelfs

niet geleden sprietknop. Het niet in ons gebied vertegenwoordigde genus Pli 1 oe o trib us Latr. nadert,
door de inplanting der sprieten en eenigermate door de afwijkende gedaante van den sprietknop,
tot het genus Dorcatoma onder de Anobiidae. Het zijn doorgaans kleine, gemiddeld 2-5 mm.
lange kevertjes; een geringer aantal is nog kleiner, tot i mm. lang; Dcndroc tonus 111 i ca 11 s, de
grootste Europeeschc soort, bereikt soms 8J min. 3). Zij zijn zwart, kastanjebruin, rood-of geelbruin

;

langer of korter cylindervormig of meer elliptisch en iets neergedrukt (Scolytns), zeldzamer lang-
ovaal, het J' van Anisaiidrus dispar oingekecrd-eivormig. De kop is grootendcels onbedekt,
slechts met eene korte, dikke, snuitvormigc voortzetting; ofwel eenigszins kogelvormig, zonder
eenige aanduiding van een snuit en dan geheel in het halsschild terngtrekbaar, waardoor dit laatste

alsdan den kop kapvormig overwelft (Tomicini).
Sprieten (Fig. 123) aan de zijden van den snuit, vóór de oogen, ingeplant; bij 1' h I o e o t ri b iis

Latr. daarentegen op het voorhoofd nabij den binnenrand der oogen; vrij kort, korter dan de kop,
meer of minder duidelijk gebroken, doordat de scapns, welke langer is dan de ftiniculus, met dezen
een hoek vormt. Funiciilus 4- tot 7-ledig, bij Crypturgus slechts 2-, bij het Amerikaansche genus
C o r t 11 y 1 n s Er. slechts i-ledig ; C ry p h a 1 ti s (II y p o t li e 11 e m 11 s) e r n d i t u s Westw. zou een 3-lcdigcn
funiculns hebben. Eindknop groot, veelal de halve sprietlengte innemende, meestal dicht en vast;
meer of minder rondaclitig of eenigszins kogelvormig, ovaal, omgekeerd-eirond, langwerpig-eirond,

1) II'- ^ -i^l il '!' l.iiirKiiliLij; l:iii ,1,. sj„,r> , ,1 i. I„-1 ba^lpl•.l..•ll|. . .laarlilj li.-l .aiul.ium ni vt-i-hll CM'U lii-l hj.iul

;é;iii . i*iik<-li-ii li-vfii lic|i;taldi-lijk jii dt' suliors . :ui(li-rfil nayt'iiuf}; alk'i-ii in lirl s|iiiil.

-) (Il I Huillki'ïcr-. > ïuuais limU'itttins n- iiut-iiM.

'i] P h 1 u co Ir u jj t s prüc t r 11 s Er. uit Braiilic, ccn rt-us undcr du S t u 1 > l i d c u , btifiki iult^ li-ül- Icnj^lc \aii U luiu.
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pccrvonniy; ol' ccnigsziiis hmgwci'iiij;; meer of niiiuicr dik ol' cciiii;.s/.iiis :ilgc|)l;ii; aan ilcn tO|) argcroiul,

zclilzaiiK'i- iets argcliiiot, spiis ol' naar ccne zijde spits; meestal uit 4, diclu aaneenstnande, leedjes be-

staande, ot' deze zijn duür meer ui' minder duidelijke rin:;en, ufdüdv bocliiigc dl' reeiite naden aangeduid;
zeldzamer vertoont de eindknop slechts .; Iccdjcs ol' ringen, welke bij l'li 1 o co pli tli o rtis lus geleed en
zijdelings aaneen j;eliecht zijn; bij l'li 1 oe o t r i b 11 s zijn de 3 eindleeiljcs lang, slippig, als de naar cenc
zijde gerichte bladen van een bijna gesloten waaier en bovendien lang behaard. Kindelijk heeft men
nog sprieten met ongeleden en ook niet geringden eindknop (l>o 1 ygra pli ns, Cry p t ti rg ti s, Xylo-
terns). Hij een geringden eindknop is meermalen alleen de eerste ring glanzig, terwijl de volgenden
dol' zijn. — üovenlip geheel ontbrekend. 'Voorkaken zeer krachtig, aan ilc buitenzijde gewelfd, aan de
binnenzijde iets tiitgehold, gekorven of getand. Achterkaken eveneens krachtig ontwikkeld, met eenc
enkele chitinense, naar buiten gewelftle, meer of minder S-vormige, lange, regelmatig bewimperde
lob. Kaaktastcrs kort en dik, kegelvormig, 4-ledig, doch onbewegelijk; nti eens langer dan eens
korter dan de aehtcrkaakslob, het 4e lid zeer klein; bij het niet in ons gebied vertegenwoordigde
gemis Ilypoborns Er. is het 4e lid cylindevvormig, langer en dunner dan het 3e. ()ndcrli[> zeer

klein; tnsschen de inplanting der

3-lcdige, kegelvormige liptastcrs, in

't midden, tot eene lang behaarde tong

verlengil , welke echter bij S c o 1 y t ti s

ontbreekt.

Oogen tamelijk vlak,ecnigszins

niervormig, soms diep ingesneden of

gaaf, bij X y 1 o t e r n s in twee deelen

gedeeld. - Halsschild meer of minder
sterk gewelfd; hetzij glad, bestip|)eld

of, vooral op de voorhclft, korrelig

of met kleine btiltjes bezet; aan de
zijden kantig gerand (Scolytiis);
of wel niet kantig gerand, hetzij

afgerond of mer eene, geheel door-
loopendc of alleen op de achterhelfi

aangeduide, gewone randlijn; de basis

al of niet gerand.— Dekschilden (l''ig.

12a) sterk gewelfd, behalve o.a. bij

het $ van Xyleborns crypto-
graphus Ratz.; aan het niteinde

meer of minder afgeknot, ingedrukt,

steil afv.'aarts gebogen of geleidelijk

afheilend, dikwerf van tandjes of

bnltjes voorzien; bij Seolyttis
horizontaal, luifclachtig eindigend;

met stippelrijen ofstip|)cllijnen, welke
zelden tamelijk verward zijn; het

achterlijf geheel bedekkend; basaal-

rand bij de Hylcsinini gekarteld

of gekorven, of meer of minder
0|)waarts gebogen en kamvormig ge-

tand.— Voorcoxac hetzij dicht aaneen-

staande, of door ccne prosternale

voortzetting gescheiden. Pooten kort,

tot graven geschikt, gecomprimeerd;
schenen naar den top verbreed, aan

den btntenrand meestal getand ol'

gekarteld, bij Scolytus de voor-

schenen ongetand, gaal', de bniten-

tophoek sterk haakvormig naar binnen
gebogen, liij het <? van A n isan d rns

en Xyleborns c ry p tog ra p h n s o.a. zijn de pooten tamelijk lang. Hij het Braziliaansche

zijn de schenen aan de buitenzijde bol, aan de binnenzijde hol. Tarsen
4-ledig; het eigenlijke 4e lid rudimentair, aan de basis van het klauwlid verborgen; het eerste lid

veel korter dan de volgende 3 te zamen; het 3e lid uitgerand of twcelobbig; bij de Tomicini de

tarsen dim, het 3e lid gewoon. — Achterlijf met 5 zichtbare sterniten; op de biiikzijde gelijkmatig

gewelfd, of naar het uiteinde, van afliet 2e sterniet, sterk opstijgend (S co 1 yt iis, Fig. 122 I). Volgens
f'er/ioefi' blijkt, bij alle Scolytiden (wanneer men de dekschilden oplicht), dat bij het ? het 7e,
bij het (? het 8e het laatste tcrgiet is.

Lichaam meestal duidelijk behaard, of met scluihhaartjes bezet. — Vleugels volkomen met die

der C u re II I iü ni d ae overeenkomende; het topgedeelte grooter dan het basale gedeelte, aangezien
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hel yewncht \v:u

X y I >• I' o i' II •> i>.:i.

l>ij liic sooricn , hij

iiRcr iiaiir du Ixisis gelegen is. Dwarsvciiiiiuiingeii ontbreken ijelieel. De iii;iiineije-> v;in

zijn ungevleiigeld. - De lieicle seksen zijn veelal diiiitelijk te nndersclieidcn, vooral
het algeknotie of al'liellende tiiteinde der dekscliilden van taiuijcs is voorzien;

hij het (? zijn die tandjes

sterker ontwikkeld, bij de

wijfjes daarentegen weinig ont-

wikkeld ol' geheel ontbrekend.

Bij Anisandrus en Xyle-
horns vindt men merkwaar-
dige voorbeelden van dimor-

l)hisnic , hij welke de mannetjes

meer ol' minder van den

karakteristieken Scol y t i dcn-
vorni afwijken; zij zijn vlakker

en vcrtoonen voor een deel een

geheel anderen habitus. Over
het algemeen is de beharing bij

de mannetjes langer dan bij de

wijfjes, ofsclioon bij deze laat-

sten dikwerf het voorhoofd

langer en dichter behaard is.

lüj Scolytns vertooncn de

mannetjes een zeer opvallend

sexneel kenmerk aan het achter-

lijf. Bij vele genera is het

moeielijk dadelijk de sekse te

herkennen, bij versch gevangen
mannetjes echter is de penis

gemakkelijk naar buiten te

drukken. Over het algemeen

trel'tmen veel mindermannetjes

dan wijfjes aan; voor Sco-
lytns Geo ffroy i rekent men
I $ op de 30 a 40 wijfjes; bij

X y 1 e b o r n s m o n o gra p b n s

wel I $ op 100 wijtjes.

De larven i^elijkcn zeer

üp die der C n r c n 1 i o ni d a e

en zijn in vele gevallen bijna

niet daarvan te onderscheiden.

Zij zijn kaaskleurig, pootloo.s,

naar binnenvvaarts gekromd,
week; raec meer of minder
hoornachtigen kop; op de

plaats der pooten met behaarde

stompjes. Die, welke zich met

het bast-, hout- of mergge-
deelte der planten voetïen,

bezitten krachtige monddeclen;
andere, welke zich voeden
met houtsappen, vertoonen

daarentegen kleine, weinig

ontwikkelde, kaken en zijn

zelf ook minder ontwikkeld.

De Sc o 1 y t id en leven

mees: allen in houtige planten

en dan uitsluitend in de dcelen

die houtig geworden zijn; de

wijfjes leggen hare eieren steeds

in geknaagde ruimten , de

„moedergangen", met cirkel-

ronde ingangsopeningen of

boorgaten; op de/.e wijze dringen zij met het gelieele lichnam binnen in de plant. Opvallend zijn de

zg. vraatlignreu , door de samenwerking van wijljes en larven ontstaan, welke, hetzij op de binnenzijde

van de schors, de bastlaag, of op het spint ofwel in het bont geknaagd worden (Zie de Platen 1 — Vlll).

De stijl waarin deze vraatlignreu bewerkt worden is voor elke soort zou karakteristiek, dat men,

l-j:i 1 \:in
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niet cciiigc oclciiiiig, in staat is, ziiiuiur cIc kevers zelf te zien, te licpalcn aan welUe soort liet

veniielingswerk moet wonien toegeschreven, iiaarl)ij natuurlijk in aanmerking nenieuile lickendheiil niet

cIc plantsoori. Snnnnigc vraatliguien doen aan IVaai lioutsneewerk denken i). Uoolcizakelijk leven de
Scolytiden in kwijnende, zieke, door storm beschadigde, of wel reeds vooral' door schadelijke

ruspeu aangetaste, nog overeind staande booinen, zoo ook veelvuKlig in geveltie stammen; gezonde,
staande lioomen worden echter ook wel aangetast. De schade daardcjor veroorzaakt is, vooral in de

nabiu'ige bcrgstreken, in vele gevallen ontzetïend groot; duizende boomen worden jaarlijks, tengevolge
van den macht van dit kleine, vernield. Verschillende middelen worden aangewend om het kwaail te

kecren, vooral is wenschclijk zoo spoedig mogelijke verwijdering van boomstronken, hontstapels,

afgewaaide takken en gevelde stammen, waarop in vele gevallen bij voorkeur de eieren gelegd worden
en nieuwe generaties zich ontwikkelen. Natuurlijke vijanden der Scolytiden zijn vooral spechten,

n.eezeu en talrijke keversoortcn, o.a. Th a nasi mus t'or ni icari us en vertegenwoordigers der genera

l,ae m o ph 1 oe lis en Rhinosimns; ook kinnen mccniere Kp u ra ea-soorien in de larvengangen voor,

doch is omtrent de levenswijze dezer kevers overigens weinig bekend. De b(jomen die vooral door
.Scolytiden bewoond worden zijn de C on i Ie ren 2), ook de meeste loolboomen als: beuken,
eiken, iepen en zoo vele anderen herbergen ecu aantal soorten. Ook in enkele heestcracluige, zeld-

zamer in kruidachtige planten, alsook nog iu eenigc, vooral tloor den liaudel geïmporteerde, droge
vruchten en vriicbtkernen leven enkele soorten.

Vele Scolytiden zijn inono|ihaag, wanneer zij in eene bepaalde houtsoort leven en slechts

bij uitzondering op eene andere plant overgaan. Andere, vooral ecu aantal op Coniferen levende,
zijn veelmeer polyphaag. De inecsten verschijnen meer bepaaldelijk in bosschen , enkelen ook in

booineu van plantsoenen, lanen, wegen, tinnen en boomgaarden.
.Men treft ze in de vrije natuur aan wanneer zij in grooie massa's zwermen, wat geschiedt

wanneer de overwinterde dieren op mooie voorjaarsdagen uit luinne scluiilhoekcn komen, alsook

wanneer bij eene generatie de metamorphose is afgeloopen en zij alsdan op warme, zonnige voorjaars-

of zomerdagen, tegen den middag of den avond, te voorsclüjn komen. Die welke vroeg in het

voorjaar zwermen liebben niet veel warmte iioodig, anderen die eerst in het wanne jaargetijde te

voorschijn komen, zijn laatzweriners. Zwermen, die o.a. op gevelde boomen aanvliegen, vormen als 't

ware wolkjes, die neergevallen, de stammen in eene dichte laag bedekken. De generatie kan zijn

éénjarig, in welk geval slechts eene enkele hoofd-zwermtijd voorkomt; komen meer generaties voor,

dan heeft het zwermen meermalen plaats in den loo|) van liet voorjaar en van den zomer. Ol
slechts éénc dan wel meerdere generaties voorkomen, hangt geheel af van de temperatuur en vooral

van de landstreek. Volgens Eichliof zouden wellicht alle Scolytiden (behalve Scolytus) eene

dubbele generatie liebben. In ineer zuidelijke streken schijn: eene dubbele generatie algemeen te

zijn, Ekliliof houdt zelfs in gunstige jaren, voor sommige soorten, drie generaties voor mogelijk; in

ons gebied daarentegen en in meer noordelijker streken, schijnt éénc generatie in 't jaar toch wel regel

te zijn. Volgens E. Kiwclie zou tusschen twee op elkaar volgende generaties, geheel afgezien van de

wiuterrust, steeds een tusschenstadium voorhanden zijn, waarbij de nog niet gcslachtsrijpe kevers zich

alleen aan de voeding overgeven; dit is dan eene primaire vraat, welke aan eene secundaire, d. i.

het inboren en uitknagen ten dienste der voortplanting voorafgaat. Deze primaire vraat zou bij vele

soorten uitsluitend aan gezonde boomen pl.iats hebben, terwijl daarentegen de larvenvraat, zijnde de

secundaire vraat, zich onder normale omstandigheden vertoont aan materiaal dat reeds lang geleden

heeft en kwijnende of afgestorven is.

Nadat het zwermen is afgeloopen, wordt een boorgat geknaagd; dit gaat bij de eigenlijke

schors- of bastkevers lioogstens tot op het hout, bij de houtboorders tot diep in het hout. Rcillcr

meent dat deze laatstcn nog gevaarlijker voor de boomen worden dan de eigenlijke bastkevers, aangezien

zij zich niet gaarne over groote afstanden verplaatsen en hare vele boorgaugen ook in gezonde booinen
maken, wanneer zij geene beschadigde in de naaste omgeving vinden.

liij die „eigenlijke" schors- of bastkevers, welke in polygamie leven, wordt het boorgat waar-

schijnlijk door het ^ geknaagd, daarachter knaagt het eene kleine ruimte, de zg. paringskamer waar-

binnen zich cenige wijfjes begeven, die, na bevrucht te zijn, van uit de paringskamer, elk eene

moedergang, op de afscheiding van bast en hout, knagen en daarin eieren leggen. Bij in monogamie

1) I)<? pangca dor vr:i:itli};iiren iijii yL'Wuunlijk ditlil mei "Imoi- eii wuriiiiiifeli , d. i, iiicL lifl kiKia^M-l dour de inuudciki-voi^ en

de ilitwtTpseleii der larven opgevuld. Eerst u:i verwijderinj^ daarvan koinl eeiie vnallipuur duidelijk uil. De lieselirijviiitïell

der vraatliyureii in dil werk zijii nauwkeurij; vergeleken, gedeeltelijk met vnurwerpen in Nederland aaiijielruHen. gedeellidijk

niet guede .Nlnkken van den Hi-er Kitiiiiinit lii'itlrr ontvangen.

'It ile in Nederland nieesl liekeiide T, unit er e 11 <d* Naaldbounien zijn

P i II n s s y 1 v est r is I,. tlruve den. Mast- of Fijiibuoiii , Seliulselie Spar . kiirlweg Hen genaamd. In lietduilsiii Kiel.T,
l-'.ilire, l-'urle. In liel l'railseli : l' i il. In liet engeiscli ; I" i r. (Wild en aaiigt plant)

l' i II 11 ^ pinasier Sul. (niarilinia Poir 1. Zeepijii ut /.ecden. In Ini tiaii-."li. 1' i n ni a r i l i ni e. In liet diiibeli : See-
s t r a II d s - K i e fe r. In liet eiipelseli : Pinaster. (Aangeplanl).

I' i tl II s s t r o b u s I„ W e ij 111 o ii l li s - p ij n. (Aangephint).

Abies peelinala llCjiPinus p i c e a I..) /. i 1 v e r s |) a r. In liet duicseb ; T a ii ii e , uuk wel Weisstanne, Siüiertaniie nl

Kdellaiiiie genaamd. In liel Iranseli : S a p i ii ut Sapiii peeline uu argenle. [ii bet eiigeUeti : S i I v e r f i r. (Aangeplanl).

Pieea v II I g a r i .s I.ink (Piiiiis e \ e e I s a I.am. , Ix;. ; Pinus abies 1..). Tiiiie spar, I'ijiie den, kurlweg Spar genaamd.
In bel dnilseb : 1' i e li 1 e uf I'.olblanne. In liet franseb : F. pieea. In bel engel.se'b : S p r u e e. (Wild en aangeplant).

La r i X e n ru paea IX]. (I, a r i \ d er i d n a Mill., P i n li s lar i \ I..} I.nrk of l.u r k e u b u o ni, ook wel i.ariks. In bel duilseb :

l.lir. be. In bet Iran., b : .M e I e , e. In bel eiig.U. b l.areb ( AangeplallO.
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((.•vciulcii schijnt liet $ lic: boorgat te knagen en wordt gedurende dit werk of binnen in de ge-

knaagde gang door bet $ bevrucht. De nioedergaiigen loopen regelmatig ol' onregelmatig. Rij regel-

matige mocdergaiigcn (Plaat I lig. i —5) knaagt het $ rechts cii links kleine eigroefjes, van waarde,
iiiecsral duidelijk gescheiden, larvcngangcn uitgaan. Bij onregelmatige moedergangen (Plaat I Hg. 6)
worden daarin de eieren in hoopjes gelegd, waarna de larven deze gang, gezamenlijk verder nit-

knageiidc, tot eeiic zg. ramiliegang vergrooten; ot' wel zij graven verwarde, veelal met elkaar ver-

smolten onregelmatige gangen. Men onderscheidt éc5n- (Plaat I lig. i en 2), twee- en mccrarmige

(Plaat I lig. 3 en 4) mocdergangen, naar gelang van het boorgat 1 , 2 of meer gangen uitgaan; ook
worden zij in loodrechte of lengte- (Plaat I fig. i en 3) en horizontale of brcedtcgangeii onderscheiden

(Plaat 1 lig. 2 en 4), wanneer nl. de boom nog overeind staat. Bij zg. stergangen (Plaat II tig. 5)
gaan uit de paringskamer de afzonderlijke nioedergangen straalsgewijze uit. In verband niet de plaatsruimte,

waar nioederkevers en larven kunnen knagen, zijn de iiguren hetzij typisch en als zoodanig door

baar karakteristiek voorkomen onmiddellijk te herkennen, terwijl in andere gevallen afwijkingen

kunnen voorkomen, die het herkennen wel eens moeilijk maken. Zoo loopen in dunne takken de

horizontale gangen veelal schuin (Plaat III lig. 4) en meerarinigc, vertikale of horizontale gangen

naderen dikwijls tot den stervorm.

Op de van den stam weggenomen schors zijn de gangen in den regel duidelijk te herkennen,
ook is zulks het geval op bet houtoppcrvlak; toch heerscht hier weder veel verscheidenheid, daar

bij de eene soort de gangen dieper in de bastlaag, bij cene andere dieper in de spintlaag ingegraven zijn.

In 't algemeen gaan de larvcngangen loodrecht van de mocdergang uit, doch die larvcngangen
op beide zijden, welke nabij de iwee blinde uiteinden eener nioedergang gelegen zijn, richten zich

straalsgewijs tot elkaar (Plaat I lig. !«)• De larvcngangen worden wijder naarmate de larven grooter

worden en verder van de moedergang aan liet knagen zijn; aan het uiteinde der larvcngangen knagen

de larven cenc popholte, hetzij in de bastlaag, of op de grens van bast en spint. Het voedsel der

larven bestaat uit schors- en houtbcstanddeelen. Nadat de kever is uitgckropen, knaagt hij, vlak boven
de popholte, een cirkclrond vlieggat, waardoor hij naar buiten komt.

Behalve boor- en vlicggaten komen menigmaal nog luclitgaten voor, welke door den
moederkever geknaagd worden en dienen om te ventileeren (Plaat II lig. 2). Bij de houtboorders ol

houtkevers schijnen alleen de wijfjes de moedergangen te graven, nadat, alrlians bij soorten waar
de mannetjes ongevleugeld zijn, de paring reeds onuiiddellijk na afloop van de metamorphose, binnen

in de gangen, heeft plaats gehad. Dergelijke ongevleugeldc mannetjes blijven eenzaam in de oude
moedergang, die zij in den regel niet verlaten. Hier wordt van uit bet boorgat radiaal in bet bout

eene ingangsbuis geknaagd en vandaar uit gaan de eigenlijke broedgangen het hout in. Bij X y lo ter us
worden deze gangen naar haar eigenaardig voorkomen „laddergangen" (Plaat I fig. 7 en plaat VIII

lig. 4) genoemd; hier loopen de broedgangen altijd loodrecht op de lengteas van den overeind staanden

boom; de eieren worden gelegd in, aan de boven- en onderzijde geknaagde, eigroefjes, van waaruit

de larven korte, loodrecht op de broedgang staande, derhalve in de richting der houtvezcls loopendc
larvcngangcn knagen. Bij Xyleborus Saxesenii beeft men „familiegangen'' (Plaat I lig. 8),

in het hout, doordat de larven de bruedgangen naar boven en naar onderen onregelmatig uitknagen;

larven, poppen en jonge kevers komen daarin vereenigd voor. Bij andere X y 1 e bor u s-soorten en

bij A nisand rus worden van uit de diep in het hout ingegraven ingangsbuizen , door den moeder-

kever, meer of minder vorksgewijze vertakte of anastomoseerende, in hetzelfde vlak van doorsnede

gelegen, broedgangen aangelegd en hetzij onmiddellijk in dezen de eieren gelegd, of nog bovendien,

loodrecht op de genoemde primaire gangen, in de richting der houtvezels, secundaire broed-

gangen gegraven, die beiden nu met hoopjes eieren bezet worilen (Plaat 1 lig. 9 en 10). Wanneer de

ïarven zelf niet medewerken tot de vorming van eene vraatliguur, dan voeden zij zich met het

intgezwcten boutsap of met zich daarbinnen ontwikkelende fuiigi (schimmeldraden), door Schm'ul-

bergcr „ambrosia'' genoemd en door Hartig als zoodanig herkend. Deze fungi zijn oorzaak dat de

wanden der gangen zwart gekleurd worden, alsof het bont met een gloeienden ijzerdraad ingeboord was.

Bepaalde popholtcn en vlicggaten koinen bij deze houtboorders niet voor; zij verlaten bet hout door

de bestaande gangen en het boorgat. Bij Tliamnurgus Iva 1 ten b ach ii veroorzaakt het binnen-

dringen van bet $, in den stengel van Labiaten, galvorming.

Cliolodkowsky bespreekt in een belangrijk opstel „Uebcr die Gange der Borkcnkiifcr" i) 'l*^

bypötheiische voorstelling van de ontwikkeling der moeder- en larvcngangcn. De meest primitieve

toestand zou zijn die der familiegangen (Plaat IV lig. 4), zooals Dendroctonus micans ze nog
vertoont, dit is ui. de minst gunstige toestand, aangezien de larven elkaar allicht hinderlijk zijn.

Door natuurlijke selectie zouden zich daaruit de andere toestanden ontwikkeld hebben. De moeder-

gangen zouden zich geleidelijk uit eene gemeenschappelijke eikamer ontwikkeld hebben, waarin de

eieren oorspronkelijk ordeloos dooreen, daarna in hoopjes en eindelijk in afzonderlijke eigroeven

gelegd worden. De polygame Scolytiden bezaten oorspronkelijk een stervorinig schorsnest, waaruit

de andere vormen zouden voortgesproten zijn. De oudste Scolytiden zijn de Hylesiniui en de

Ilylastini, de jongste de Scolytini; de Tomicini zonden met de Seolytiui slechts indirect,

door bnnne gemeenschappelijke voorvaders, verwant zijn.

1) 1.1 H.irai' S„ri,.tati., F.iiloni r,.K<i.;i.' T. \Xill ISKU
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De lieu'crkini; dezer Familie h, wat liet systeniacisclic geiiccltc aangaat, lioordzakclijk in navolging

van Riiiur's liestiinm. Tali. iler lUirUc n Uii fc r (Scol y t i dac) ans liiiropa iincl den angr. I.iindcrn.

XXNl. Heft (i'h;4). Voor het liiologiselic gedeelte was de Iciildraail liet vooiirellelijlie „I,elirl)iiL'h der

iMicteleurop. rorstinsektenknndc" van Jitdcich nnd Nilsclic; ,\]s üi: nii\V.\\!,t.- vou Dr. J. F. C. lial'fhiin;;

twee deelcn lüy.S. liclialve np de uitmuntende ligiircn van vraaistiikkcn in laatstgendenid werk, welke,

door licniiddeling van den tcgcnwoordigeii bezitter, den uitgever IF.Piircy te I'ierlijn, galvanoplasciscli

overgenomen zijn, zij hier gewezen op de praelitige phototypicn in liet werk van //. liarhcy. Les

Scolytides ile rEiiropc centrale. Genève & Paris lyoi.

O V e 1' X i c h t de i' T i^ i b u s.

1 llalsscliild aan de zijden duidelijk kantig gerand, zmider bijzonder in 't oog vallende onelVen-

hetlen op het voorste geiicelte van de schijf, nekschiiden aan het uiteinde horizontaal,

Uiifelachtig eindigend, eenigszins al'geknot. Achterlijf van afliet 2e sterniet naar achteren

sterk opstijgend, het lichaam daardoor aan het uiteinde scheef afgekiuu. Voorschenen op

den buitenrand ongctand, gaaf; de bnitcn-topliock sterk haakvormig naar hinnen gebogen

(l'ig. 122 I) I. Scolylini.

Ilalsscbild aan de zijden niet kantig gerand, hetzij al'geroiul of met eene geheel doorloopende

of alleen op de achterhelft aangeduide, gewone randlijn. Dckschildeii aan het uiteinde steil

afwaarts gebogen of geleidelijk afhellend. Voorschenen op den bnitenrand, soms vooral naar

den toji, getand of gekarteld, of ten minste niet een naar buiten gericliten eindtand ... 2

2 Basaalrand der dekscliildeii minstens gekarteld of gekorven, of meer of minder opwaarts ge-

bogen en kamvonnig getand II. Hylesinini.

Basaalrand der dekschilden gewoon, niet gekorven of getand en nimmer 0|)waarts gebogen . :^

3 Ilalsscbild gewoon, al of niet rimpelig, bestippcid, niininer korrelig of met bultjes bezet.

in. Hylastini.

Ilalsscbild van voren korrelig of niet bultjes bezet. Kop tcrugtrekbaar, in de rust in het

halsschild geborgen, kogcivormig. De mannetjes van X yl eb o r us soms niet sterk afwijkendcn

vorm en dan kleiner en vlakker dan de wijfjes; lialsschiKI meestal van voren uitgehold,

de voorrand veelal met een klein btdtjc of hoorntjc; zeldzamer het ,?' naar voren afgeplat

en van achteren bultig, met glad, glanzig halsschild; vleugels nidiiiieiitiiir . . IV. Tomicini.

1. Tribus S r o I. Y T I N i.

Bevat slechts bet genus i. Seolytus.

II. Tribus II V L E s I N 1 N I.

1 Sprictknop groot, dniilelijk "i-ledig; de leedjes zijdelings aaneeugcbecbt, los of dicht geleed,

ook wel aTs lang bebaarde, hladacluigc slippen, als 't ware een gesloten waaier i). Funicidus

5-ledig 2

S|)rietknop vast, rondachtig, ovaal, ei- of pecrvormig (Fig. 12.; II); uit 4, hetzij door naden

aangeduide of dicht aaneenstaande, leedjes bestaande, ofwel (l'ol y g ra p h us) langwerpig-

eirond en slechts nit één enkel , niet geringd , geheel bestaande
;,

2 llalssscbild van voren, naar de zijden, met verheven korreltjes bezet. Stip|iellijnen der dek-

scbilden veelal onduidelijk, de tusschcnruimtcn van achteren hoogstens met lijne korreltjes

bezet. Sprietknop los geleed (Fig. 123 I) 2, Phloeophthorus.
Ilalsscbild zonder verheven korreltjes. Dekschilden met grove stiiipellijnen, de smalle tusscheii-

ruinitcn van achteren gedeeltelijk met kleine, doornachtige tandjes bezet. Sprictknop dicht

geleed 3. Phtliorophioeus.

3 Basaalrand der dekschilden meer of minder opwaarts gebogen en getand of gekarteld. Snuit

van voren zonder bultje. Veelal het midden van het voorhoofd daarentegen met twee kleine,

dicht aaneenstaande, bultjes, of wel met een groefje; veelal de snuit van voren met eene

kielvormige langslijn 4

Basaalrand der dekschilden niet duidelijk opwaarts gebogen, alleen gekorven. Snuit van voren

met een bultje. Tweede tiisschenruimte der stippcirijen op bet afhellende uiteinde der
dekschilden vrij sterk ingedrukt. Voorcoxac op tamelijk grooten afstand achter den voorrand
van het prosternum gelegen. Sprictkno]> eenigszins kegelvormig, geringd C4-ledig); funicnius

6-ledig. Bovenzijde van het lichaam korrelig of gechagrinccrd , dof; de zijden lang en zeer

diclit hcwimpcrd y. Hylurgus.

1) Bij liet niet in ons pebied verte{::enw<iüiiii^rlr ^'t'nns I* Il I o eii t r i li ii ^ I,;ilr, , \v;i;ir ile s|irii'téii ii|> liel VüorluiotJ it:ilHj den
hinnenr.llld der nogeii iii^e|ihnl ^l:i:in.
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4 Dl' gekartelde oF getande liasaalrand der dekseiiiUieii tegen liet SLiiildje sterk naar binnen gebogen
en aan bet scbildjc wijd onderbroken 5

De gekartelde ol' getande basaalrand der dekschilden bijna retbt, naast het scblldje niet sterk

naar binnen gebogen en bier niet ot' sleciits zeer kort onderbroken. Oogen van voren diep

iiitgerand, of nagenoeg in twee afzonderlijke deelen gedeeld. Halsscliild zonder korreltjes of
bidtjes. Deksehildcn met of zonder rijen neerliggende baartjes. Funieuliis 5-ledig ....11

f,
Oogen van voren die|i ingesneden. Halsscliild met gelijkmatige sculptuur, zonder korreltjes

of bultjes. Dckscliilden op bet aflielleiidc iiiieiiulc bij bet $ met 1 of 2 kaïnvormige laiigs-

rijcn van zaagtandjes i). Fmiicidiis 5-ledig (l'liloeosinns.)

Oogen van voren niet ingesneden. Het aflicUende uiteinde der dekscbilden in beide seksen

gelijk, liij liet $ zonder kaïnvormige langsrijen van zaagtandjes (^

6 Dekscbilden van nf liet midden tot aan bet uiteinde geleidelijk afbellend. Rpistenien van den
iiietatbora\ zeer breed en tamelijk kort. liuikzijde van liet achterlijf van af de basis naar

liet uiteinde opstijgend; bet licliaam daardoor, van terzijde gezien, kegelvormig uicloopend.
Halsscliild van voren met enkele raspkorreltjes bezet. Funiculus 7-ledig . . 4. Hylesinus.

Dekscbilden aan het uiteinde meer of minder steil afbellend. Buikzijde horizontaal . . . . -

7 Onderzijde beschubd. Bovenzijde vlekkig bescluibd. Halsschild van voren ;:ict enkele raspkorreltjes.

E|)isternen van den metathorax zeer smal en lang. iHiniculiis 7-ledig ... 5. Pteleobius.

Onder- en bovenzijde bebaard 8

H Halsscliild gewoon bestippeld , glanzig; breeder dan lang, van voren over de gebeclc breedte
meer of minder ingesnoerd. Voorcoxac bijna aaneeiistaande of door eene slechts smalle

tiisschenniimte gescheiden. Dekscbilden meestal met langsrijen van lange baren y

Halsscliild dicbt rimpelig bestippeld, naar voren versmald, dof. Dekscbilden meestal met rijen

korte bor^tclharell. Voorcoxae door eene breede prosternale voortzetting gescheiden. . . 10

y Voorrand van het halsschild in het midden niet uitgebogen. Snuit met eene kielvormige laiigslijn

over het midden. Bovenzijde glanzig, weinig behaard. Funicuhis 6-ledig . 6. Myelopllilus.
Voorrand van het halsschild in het midden uitgebogen. Schedel tot op het voorhoofd met eene

lijne, verdiepte langslijn over het midden. Bovenzijde lang, opgericht behaard. Funiculus
5-ledig (Dendroctonus.)

10 De kartelrand aan de basis der dekscbilden is laag. Halsschild breeder dan laiit;, ook van voren
aan tle zijden zonder insnocring, hoogstens llauw ingedrukt. Langsstrepen der dekscbilden zeer
grof bestippeld. Prosternum met eene uitholling, welke aan weerszijden, vi'ii'>r de vooreoxae,
door een sclierpen kant begrensd is. Funiculus 7-ledig 7. Hylastinus.

De kartelrand aan de basis der dekscbilden is sterk verheven. Halsschild nagenoeg zoo lang
als breed, aan de zijden van den voorrand niet meer of minder sterke insnoering. Langs-
strepen der dekscbilden lijn bestippeld. Prosternum niet uitgehold, zonder scherpen kant
vóór de coxae. Funiculus 5-6-ledig (Kissophagus.)

11 Basaalrand der dekscbilden sterk opwaarts gericht en getand. Dekscbilden met krachtige stippel-

rijen, bij eene niet in ons gebied voorkomende soort met uiterst lijne stip|)cllijnen ; het
afbellende uiteinde naast de eerste tusschenruinite (langs den naad) door afkorting of af-

platting der tweede tusschenruinite gegroefd, de gewelfde tusschenruinite aldaar veelal met
enkele verbeven korreltjes of bultjes bezet. Sprietknop eenigszins roiulacbtig, gecompri-
meerd, duidelijk geringd (4-ledig). Oogen van voren diep uitgerand . . 8. CarphoborilS.

Basaalrand der dekscbilden laag en slechts gekorven. Dekscbilden slechts met lijne laiigsstre|ien ;

het afbellende uiteinde afgerond, zonder langsribben of bultjes. Sprietknop langwerpig-eirond,
slechts iiit één enkel, niet geringd, geheel bestaande. Oogen nagenoeg in twee afzonderlijke
deelen gedeeld. Derde tarslid gewoon, niet hartvormig of tweelobbig . . . . (Polygrapliiis.)

Hl. Tribus H y l a s T i n' 1.

I Dekscbilden met duidelijke stippellijnen, bet uiteinde gelijkmatig afhellend-afgerond; met eene,
meer of minder, verdiepte naadstreeji 2

Dekscbilden hoogstens met in rijen geplaatste stippels; met lange, lichte, wollige beharing;
zonder verdiepte naadstreep; het afbellend uiteinde naast den naad afgeplat of breed gegroefd.
ICo|i kogelvormig, nagenoeg geheel onder den afgeronden voorrand van het halsschild terugge-
trokken. Funicuhis 5-lcdig (Thamniirgiis.)

1) Ittj !'• il r lil a l u s Rfiu. uil Syi-ii' d;iarriil<'','i>ri nicl i'irl |ilaalvoi'illii;i'li . naar liiimiMi liaakvitnill^ Retiugen dwarslaud ; aan
diMi /ijrand, iialiij liet iiiN'iiidc, iili'l ivii naar l>iriiii'il ^cliogfn

,
{^i'Wuin-il , liaakvijriniRi-n land i-ii diclil vuor lli*t ilili-indr nii-l

.'.11 kl.-iii Imllj.-.
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2 ICop neergebogen, van liovcn gcdceltclijU zichtbaar. S'uiit kort en brecJ, tamelijk oniwikkelil.

Kunictilus 7-lctiig; sprietknop eivormig, iets gecomprimeerd, 4-ledig. ... 10. Hylastes.

Kop sterk neergebogen, van boven nanwelijks ziclitbaar, naar voren ternauwernood snnitvormig

verlengd. 1'iinicnlns slechts 2-lcdig; sprietknop groot, scheel-eivormig, niet geringd (l-'ig. 12.; IV).

Zeer kleine soorten 11. Crypturgus.

IV. Tribus To M ic 1 N i.

1 Halsscliild van voren korrelig, niet bnUjes ot' scluibachtig gcrini|icld, aldaar zonder uitliolliiig. 2

llalsschild van voren met eene meer ot" minder grootc, hrecde nitliolling; zeldzamer glad,

glanzig, in welk geval de habitus atwijkt van den karakteristieken Sco I yt i de n-vorm. Hiertoe

belioofcn de meeste Xy 1 cbo r n s-niannetjes, welker achtcrvleiigels rudimentair zijn.

2 Halsscliild op de voorhelft met een groot, meestal eeiiigsziiis driehoekig, overal duidelijk

begrensd oppervlak, waarop grove, korrelige bultjes staan ; aan den voorrand, in het midden ,

hetzij met eene rij lijiie korreltjes, ot" met kleine, doornaclitig nitstelceiide tandjes; aan de

basis tijn en smal gerand. Lichaam klein, meestal mat, de dekschildeii schubachtig behaard

of met rijen licht gekleurde, dikke borstelliaartjes. In habitus en kleur aan Cis herinnerend.

Funicuhis 5-ledig 12. Cryphalus.

Halsscliild op de voorheltt zonder een, aan de zijden en van achteren scherp begrensd, opper-

vlak, waarop korrelige bultjes staan: de sculptuur wordt naar de zijden en naar (ie basis

meestal geleidelijk lijncr; de voorrand nimmer met uitstekende tandjes ot' korreltjes; de basis

zeer zelden gerand. Lichaam gewoon behaard, dekscliilden zonder rijen schubachtige borstel-

haartjes. Funiculus 5-ledig 3

3 Halsschild aan de basis lijn gerand. Dekscliilden op het ariiellende uiteinde, langs den naad,

met eene gladde ot' gcehagrineerde groef 13. Pityophthorus.

Halsschild aan de basis, althans in het midden, niet gerand 4

4 Halsschild aan de zijden, nabij het midden, met een dwars- of scheevcn indruk. De soorten

leven achter schors en voeden zich met hout en schorsdeelen 5

Halsschild aan de zijden, in het midden, zonder dwarsindruk. De soorten leven , behalve

Dryocoetes, in het hout van boomeii en voeden zich meestal met houtsapneii of met, zich

in de gangen ontwikkelende, fungi, zg. „ambrosia'', of wel zij leven in harde vruchten en

vruchtkernen (Cocco t r upes) 7

5 Halsschild op de achterhelft met eene, meer of minder duidelijke, gladde, vlakke langsbuil.

Dckschilden met tijne stippelrijen; liet afbellende uiteinde bij het <? met krachtige tandvormige
bultjes (Fig. 122 H); bij het $ met een diepen indruk langs den naad. . 14. Pityogenes.

Halsschild zonder langsbuil op de acliterliclft, hoogstens met eene gladde raiddenstrook. Dek-
scliilden met meer of minder krachtige, meestal verdiepte, stippelrijcn; of met lijnere, dicht

aaneenstaande en dicht opeen bestippelde langsrijen 6

6 Dekscliilden met meer of minder krachtige, meestal verdiepte, stippelrijen; het afbellende uit-

einde gewoonlijk uitgehold of ingedrukt, aan de zijden getand (Fig. r22 III— VI). 15. Tomicus.
Dekscliilden met tamelijk fijne, dicht aaneenstaande en bovendien dicht opeen bestippelde

langsrijen; het afbellende uiteinde gewelfd of schuin afgeplat, niet getand, hoogstens met
rijen korreltjes en met rijen lange haren. Voorhoofd bij liet J iiict een dichten, geelacbtigen

haarbos (Taphrorychns.)

7 Oogen niet in twee afzonderlijke deelen gedeeld, alleen van voren meer of minder uitgerand;

sprietknop eenigszins rondachtig, meer of minder duidelijk geringd 8

Oogen in twee afzonderlijke deelen gedeeld. Sprietknop (Fig- 123 IX) lang en breed, niet

geringd; funiculus 4-ledig 20. Xyloterus.

8 Schildje rudimentair, bijna niet zichtbaar. Het afbellende uiteinde der dekscliilden bij het $
uitgehold en glanzig, bovenaan op elk met een kegel vorinigen tand; bij het J afgeplat,

onbewapend, met verheven naad en in het midden met eene lijne , naar achteren veelal

afgekorte rij korreltjes 16. Xylocleptes.

Schildje klein, maar altijd duidelijk zichtbaar. Dckschilden op het afliellende uiteinde, ook bij

het i, noch uitgehold noch getand 9

9 Het afbellende uiteinde der dekscliilden meer of minder gewelfd, zonder rijen korreltjes of

bultjes 10

Het afbellende uiteinde der dckschilden schuin afgeplat, met rijen lijne korreltjes of bultjes.

Halsschild bij het J hetzij cylindervormig, 0|ivaUend langer dan breed, met van achteren parallele

zijden; of wel aan de zijden afgerond, niet langer dan breed; meer of minder bultig gewelfd.

47
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l.icliaani cyliiulcrvormig. Sprietknop met 3 onduidelijke ringen. Het $ is kleiner en vlakker
clan het 5, in liabitiis soms van den karakteristieken Scol y tid e n-vorm afwijkend (dat van
X. e r y pt ogra p lui s o.a. doet eerder denken aan een A noni m a t us-aclnig kcvertjc); lials-

scliild meestal van voren nitgcliold, de voorrand veelal niet een klein bnltje oflioorntjc;
zeldzamer is het ^ naar voren afgeplat en van achteren Iniliig, met glad, glanzig lialsschiUl;

vleugels rndimentair 18. Xyleborus.
10 Minstens de naadstreep der dekschilden op het afhcllende uiteinde ingedrukt 11

Dckschilden slechts met regelmatige, ook aan de zijden en op het afhellendc uiteinde niet tot

strepen verdiepte stippelrijen; het afhellendc uiteinde gelijkmatig afgcrond-gcwelfd. Bovenzijde
dicht en lang behaard (Coccotrupcs.

11 Beide seksen gelijk, cylindervormig. Ilalsscliild in de lengterichting zeer vlak gewelfd, bovenop
(ook naar achteren) met nagenoeg gelijkmatige sculptuur. Naadstreep der dekschilden op
het afhcllende uiteinde meestal gegroefd 17. Dryocoetes.

Het $ cylindervormig, hoog gewelfd; het halsscliild in de lengterichting bultig gewelfd. Het <?

kort, omgckcerd-civorinig; het halsschild vlak, schijfvormig; de dekschilden rondachtig, gewelfd,

reeds van af het midden naar onderen gebogen, Halsschild, in beide seksen, van achteren
nagenoeg glad, de naadstreep op het afhellende uiteinde niet gegroefd. . 19. Anisandrus.

I. Tribus S c o L V T I N I.

1. Scolytiis Geoffroy (Fig. 122 I).

(licco p to gaste r Herbst, Coptogastcr III.)

A'i'/ ///</ /// //(/ lialsschild tcnigtrekhaar , altijd voor ccii deel van boven zichtbaar,

met nidiiiientaireii snuit. S/>rieten {Fi,g. 123 ///) wet omf^ekeerd-civormigcn
,
platten

cindknop , I>ij icelke de vier rinf;en als golvende lijnen rondom loopen , sterk opeenge-

drongiii zijn en daardoor grootendeels zcieinig in 't oog vallen ; funiculiis "j-ledig , de
leed/es van af het ze dicht opeen gedrongen en van af het ^e veel broeder dan lang,
slechts iceinig m de lengte af-, in de breedte toenemende ; de scapus kort , sterk gekromd.
Achterkaaks lob niet dicht bnüiniperden rand; kaaktasters 4-ledig, te zamen een kcgel-

''orniig geheel vormend. Onderlip als een gelijkzijdige driehoek , naar de basis sterk ver-

smald : lipiasters stijf, yledig , liet \e lid groot , zoo lang als het 2e en ;^c te zamen,
het 3(' //(/ cylindervormig. Halsschild aan de zijden kantig gerand zonder bijzonder in

't oog vallende oneffenheden op het voorste gedeelte van de schijf Dekschilden aan het

uiteinde horizontaal , Inifelachtig eindigend , cenigszins afgeknot. Achterlijf van af het

2e ster/liet naai' achteren sterk opstijgend , het lichaam daardoor aan het uiteinde als

't icare scheef afgeknot. Voorschenen op den buitenrand ongetand
, gaaf; de biiitcti-

tophoek sterk haaki'orinig naar binnen gebogen. Middelco.xae wijd niteenstaande. Voor-
laatste tarslid sterk iweelobbii^. De beide seksen zijn te onderscheiden door bijzonder-

heden aan de bovenzijde vAn den kop en aan de buikzijde van het achterlijf.

De soorten van dit genus leven hoofdzakelijk in zieke loofboomen, vooral in iepen,

vrnchtboomen , eiken, berken en haagbeukeii. Zij vreten hare gangen in de schors of
alleen in de bastlaag, meer of minder dief over het spint, van daar de naam
„spintkevers" . De eenarmige moedergang loopt vertikaal of horizontaal , bij ecne enkele

soort ook wel eens schuin , terwijl aan weerskanten daarvan de larvcugangen uitgaan.

Sommige soorten, vooral de „Groote fepcnspintkevcr" [.Scolytus Geoffroy i Goeze),
zijn zeer scliadelijk.

De larve van S. Geoffroyi is door Ilammerschmidt en Wcstwood, de levens-

geschiedenis door J\ollar , Chapman , Eichhoff en Judeich ; de larve van intricatus
door Katzcburg ,. Chafuis en Candèze, de pop door Ratzeburg en de levensgeschiedenis

door jVordlinger , Chapman, Eichhoff en Judeich ; de larve en pop van Rat ze bu rg i i

zijn door Sclireibcr , de levenswijze is door Lindemann, Schreiber, Eichhojf, Judeich e a.

;

de levenswijze van prnni door Lindemann , Eichhoff, judeich e. a.; de larve, fop en

levens7C'ijze van de var. p i r i zijn door Lhiddcberg ; de larve, pop en levensivijze van r 11gu-
Ifl sus door Buddeberg, de levenswijze is ook door Lclzner, Lindemann, Eichhoffen Judeich

;

de levenszcijze van mu It ist r i atus door Chapman, Eichhoff
,
Judeich e a. beschreven.

Van de 15 P^.uropcesche soorten komen 7 /// N'edcrland en i /// het aangrenzend
gebied voor.
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1 liet tweede sieniict zonder doornaclitig ol' bultig iiitsieeksel in liet midden (van terzijde gezien

valt dit diiideliJU in 't oog) 2

Het tweede stcrniet, in beide seksen, met een grooten, horizontalen, kcgclvormigen tand, welks
toj) afgerond is; bet 3e en 4c sicrniet zonder bultje; bij var. ' trioriiiilus Eicbli. het 3c

sterniet in bet midden van den tuprand met een zeer klein bultje, bet 4c meestal ook met
cenig spoor daarvan. Oe achicrraud van het 2e, 3e en 4e sierniet aan de zijden hoekig,
tandvorniig uitgetrokken. Deksihilden langer dan bet balsschiid; ile tusschcnruimien der diclit

aaueeustaande stippellijnen uiei eene regelmatige, in sterkte weinig daarvan verschillende,

stippelrij; bij ab. s. iilmi Redt. zijn de stippcirijen der tusschenruimten opvallend fijner

dan de stippellijnen. Zwart ol'pekbruin; dekscbildcn geheel zwart, donker kastanjebruin,

donkerder ol' lichter roodbruin, veelal alleen aan het uiteinde of ook aan Je basis meer rood,

de over her achterlijf uitstekende toprand , alsmede de voortand en soms ook de aehterrand

van het lialsschild gewoonlijk doorschijnend rooi. Sprieten t;eeIachtig-roodbruin
,

pootcn

gelieel of grootendecls rood. Vele exemplaren zijn grootendecls roodbruin. Het voorlioofd

iiij bet i eenigszins afgeplat, aan de zijden en van achteren lang, zijdeachtig, geel behaard;

bij het $ iets gewelfd, zonder lange beharing. I.cngtc 2J— 3^ nnn. De ., Kleine lepenspiiukever''.

Verbreid en op soniniige plaatsen niet zeldzaam, vooral in allcc-boomen, zoowel het type als de

ab. s. tilmi. Hare levenswijze komt met die van S. Geoffroyi overeen. De nioedergang is

gemiddeld 4 ccntim. lang en loopt eveneens vertikaal, doch is, evenals de larvengangen, die

met grootere regelmaat geschikt en aan haar begin zeer nauw zijn, alsook in grooter aantal

en dichter bijeen uitgaan, minder krachtig ontwikkeld; zij vertoont slechts één enkel boor-

gat, lieefi geen Incbtgatcn en bezit dikwerf eene verwijding aan een der uiteinden. Deze
gangen, die overigens even lang zijn als bij Gco f fro y i, bevinden zich nagenoeg uifjlnitend

in de schors, slechts de pojiholten kinmen tot even in het spint reiken. Vooral zijn liet

jongere, ongeveer 20-jarige iepen en Iniogere takken die aangetast worden, hetzij door haar

alleen, of in gezelschap van (Jeoffroyi. De voortplanting schijnt vrij laat plaats te hebben,

zelfs zon zij, volgens F.khhoff', eerst in Juni en Juli zwermen. De larven overwinteren.

Niet onwaarschijnlijk is het dat twee generaties in het jaar plaats vinden en de kevers

nogmaals in Augustus zwermen 7. multistriatus Marsh.

2 Voorhoofd hij liet $ eenigszins concaaf en lang geel bebaard, niet eene lljue, liij het $ met
eene krachtige bmgskiel. Eerste tussehcnruimte der stip|iellijuen op de dekschilden langs den
naad, achter het schildje, met eene fijne stippelrij. Tweede stcrniet vertikaal jfvalleud. Bij

het $ het achterlijf zonder bultjes. Bij het ^ het achterlijf niet bebaard; bet derde sterniet

in bet midden niet een knopvormig bultje, het 4e aan den aehterrand sterk kantig opgericht

en in het midden llaiiw nitgcrand; het laatste sterniet zonder baarbnndcltjes. Deze soort is

doorgaans grooter dan Geoffroyi. (Jlanzig zwart, de dekschilden zelden roudl>ruinaclitig.

lialsschild zeer lijn bestippeld. Tusschenrninneu der stippellijnen op de dekschilden met i

of 2 stippelrijen. Lengte 4^— (50 mm. De „Groote Berkenspintkever". Vooral in zeer oude
of in ziekelijke, eenigszins kwijiicnde berkenstainmcn; de vraatliguur is in de bastlaag of

tot diep in de schors (Plaat 11 üg. i en 2); de schade scliijnt, althans in Nederland, niet

van beteekenis te zijn. Men herkent de aanwezigheid van deze soort gemakkelijk aan de

rijen Uichtgaten, welke o\\ de witte schors, als gaten van liagclkorrels, in 't oog
vallen. De verticale moedergang is aanmerkelijk langer dan bij Geoffroyi, tot 10 cm.
lang, zij begint veelal met eene onregelmatige kromming; het aantal luchtgaten is

veelal 2 tot 4, menigmaal ook meer. De daaruit gaande larvengangen worden tot 15 cm.
lang en vormen, dicht aanccnstaande, eene meestal geheel afgesloten figuur. Het $ graaft

niet dadelijk hare moedergang, maar zij legt dicht onder de oppervlakte van de schors

allerlei onregelmatige, schuine gangen aan, welke echter niet dienen tot het leggen van eieren ;

ook daarin worden verscheidene, soms dicht bijeen , veelal in rijen staande luchtgaten geknaagd.
De popholten zitten meest in de schors, doch ook wel in het spint. De copulatie geschiedt

zoo, dat het $, op de schors zittende, het halfin het boorgat zittende J bevrucht. De
generatie is éénjarig, althans bij de gewone temperatuur. Zij zwermt Iaat, O)) zijn vroegst

op het einde van Mei, gewoonlijk echter in Juli. (destructor Ratzeb.) i. Ratzeburgü Janson.

Voorhoofd in beide seksen vlak gewelfd, zonder langskicl 3

3 Voorhoofd in het midden uiterst dicht, als 't ware kort geschoren, geelachtig viltig behaard,

overigens aan de zijden zonder langere beharing. Eerste nisschcnriiimte der stippellijnen op
de dekseliilden, langs den naad achter het schildje, onregelmatig bestippeld. Tweede sterniet

geleidelijk afvallend. Het 3e en 4e stcrniet gewoonlijk in beide seksen met een klein bultje

van achteren. Bij het J het achterlijf behaard , het laatste sterniet met een iiidnd; en twee
roestkleurige Iiaarbiindeltjes. Glanzig, zwart; dekschilden eenkleurig rooilbruin of donker
gevlekt, ook wel zwart, het uiteinde en de schouders roodaclitig. Sprieten en pooten rood-

achtig-geelbruin, de dijen meestal gedeeltelijk donker gekleurd, lialsschild aan de zijden

sterker en dichter, in het midden uiterst lijn en verspreid bestippeld. Dekschilden langs

den naad, naar voren, sterk verdiept; de breede tusschenruimten met 2 of 3 meer of minder
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regelmatige, fijne stippelrijen. Lengte bijna 3—55 mm. De „Groote Iepenspint!;ever". Zeer
.schadelijk aan iepen, langs wegen en in plantsoenen nabij steden. (De vraatfignur zie Plaat

Il fig. 3.) De vrij korte, 2 tot 3 cm. lange, zelden langere, vertikale moedergang heeft

slechts zelden luchtgaten. Het boorgat loopt schnin door de schors, zelden zijn er twee
boorgaten. De larvengangen, veelal ni grooten getale voorhanden, zijn wel 10 tot 15 cm.
lang; zij gaan eerst in rechte riclittng van uit de moedergang, om daarna meer uiteen

te lüopen; aan haar uiteinde zijn zij zoo breed als ol' breeder dan de niocdergang. De gangen
bevinden zicli nagenoeg uitsluitend in de schors, de popholten reiken tot even inhets|)int.

Het uitknagen door de larven begint eerst, weinig merkbaar, in de bovenste takken , welke
daarop afsterven; daarna begint de schade zich meer en meer aan de lagere deelen van den
boom te vertooncn, die ten slotte geheel aangetast wordt en afsterlt. Deze soort tast vooral

de sappige deelen van ziekelijke, kwijnende, hoofdzakelijk oude, doch ook wel jonge boomen
aan; van de kwijnende boomen gaan de spintkcvers ook wel op gezonde boomen over. Het
zwermen heeft op het einde van Mei of in Jmü plaats. Het J boort zich daarna in de scliors,

op de plaats van cene spleet, tot op het spint: het <ƒ, dat zich op den stam bevindt , bevrucht
aldus het 5, dat alleen niet bet achterlijf uit het boorgat te voorscliijn komt. Er zou, volgens
Pniily, slechts eene enkele generatie voorkomen. De kevers overwinteren in larventoesiand.

Behalve het aanbooren en uitknagen van de scliors, vreten de kevers vooraf in het voorjaar

aan de knoppen in de toppen der iepen, op de aanzwelling, gevormd ter pdaatse waar de

nieuwe loot met die van het vorig jaar samenkomt, derhalve cene primaire schade.

(destructor Óliv., scolytus F., Ratzcburgii Thoms.) 2. Geofiiroyi Gocze.

Voorluiüld dun, meestal langer behaard, in het midden niet als 't ware kort geschoren viltig. 4

4 Dekscbilden met in regelmatige rijen bestippelde tusschenruimten , ook aan den naad, zonder
rimpels of schuin ingekraste streepjes of deze zijn aldaar sleclits zeer onduidelijk; inet fijn

gegroefde stip|iellijnen of slechts in rijen bcstippeld 5

Dekscliilden door schuin ingekraste streepjes, welke vooral in de omgeving van den naad
duidelijk ziclitbaar zijn, rimpelig; bovendien in zeer dichte rijen bestippeld; op de tusschen-

ruimten met duidelijke, niet tot aan de basis reikende haar-rijen 7

5 Tweede sterniet loodrecht afvallend, de buik daardoor in een sterken bocht tot aan het anale

steruiet opstijgend; 4e sterniet bij het J aan den toprand met een bultje. Halsschild aan de zijden

zeer lijn en verspreid bestippeld. De naad der dekscliilden slechts om het schildje ingedrukt;
de stippelrijen der smalle tusschenruiuiten slechts weinig zwakker dan die der strepen.

Glanzig, zwart, dekscliilden roestrood ; bij onuitgekleurde exemplaren bet halsschild iets

roodbruin. Deze soort gelijkt overigens zeer op Geoffroyi, docii is veel kleiner. Lengte
2—24 mm. Achter de schors van oude iepen, in de uiterste takken. Uitsluitend bij Eysden
en Oud-Vroenhoven (Limburg), April, Juni, Juli, gevangen i). In de Rijnprov. bij Diissel-

dorf en Elberfeld (^ armatus Comolli, $ iiosius Ratzeb.) 3. pygmaeus F.

Tweede sterniet geleidelijk afvallend, de buik daardoor nagenoeg in eene rechte lijn tot aan

het anale sterniet o|)Stijgend. Sterniten in beide seksen gewoon 6

6 Halsschild aan de zijden lijn en weinig dicht, op de schijf nog lijner bestippeld. Toprand der

dekscliilden op den bovenkant glad, op den onderkant gekarteld. Stippelrijen der tusschen-

ruimten op de dekscliilden veel lijner dan-, bij var. ƒ)/;•/ Ratzeb. even sterk als die der stippel-

lijnen. Glanzig, zwart; de voor- en ook wel de achterrand van het halsschild, alsmede
veelal de dekscliilden, donker kastanjebruin; bij ab. c. casianeus Ratzeb. de dekscbilden , de
voorrand en grootendcels ook de onderzijde van het halsschild rood. Sprieten en pooten
roodbruin. Lengte 3J— 4J mm. De „Gladde Pruimenspiiukever". Op allerlei vruchtboomen
als: appel, peer, kers, pruim, doch ook op Prunus padus, meidoorn en lijsterbes;

schadelijk in boomgaarden, vooral op zieke, doch ook wel op gezonde vruchtboomen; op
sommige plaatsen in aantal gevangen, April -Oct. De vraatfiguur is in de bastlaag (Plaat H
fig. 4). De moedergang, welke betzij stamopwaarts of benedenwaarts geknaagd wordt, loopt

vertikaal achter de schors en vertoont aan haar begin meestal eene gelobde verwijding 2);
zij is in het spint gegroefd, 5—6, bij uitzondering 10—12 era. lang. De larvengangen
zijn lang, eveneens in het spint ingegroefd en eindigen in, veelal diep ingegraven, pop-

holten. Daar waar de vraatfiguren geïsoleerd staan, bemerkt men dat de talrijke larven-

gangen, welke naar rechts en links uitstralen, aan het boven- en ondereinde van de moeder-
gang niet aaneensluiten, daardoor ontstaat eene duidelijke iweerijige rangschikking der

larvengangen. De copulatie heeft, volgens Judeich^ op dezelfde wijze plaats als bij Ratze-
burgii. Het J boort zich in de schors in Mei; de larven verpoppen in September, terwijl

eerst in April van het volgend jaar de kevers te voorschijn komen. De var. piri Ratz.

1) Hel exemplaar uil Zulplion opgegeven wa> onjuist pedelermineerd , het behoorl tol rieolfroyi.

l) Welke celiliT iiiel VOtiT <ie [laiiliy tlii'lil . /oiiiils \\>\ eenS lie\veei'(i Werd
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(de „AppclspintUcver") zon vooral appclbooincii anntastcn, toch schijnen de beide vormen
in verschillende der genoemde hoonien te zanien aangctrollcn te worden. Deze soort zou, volgens

Ratzcbiirg, ook op iepen voorkomen 4. pruni Ratz.

Halsschild aan de zijden en van voren dicht en sterk, op de schijf fijner en spaarzamer
bestippeid. Toprand der dekscliildcn op den bovenkant ;;ekarteld. Stippcirijcii der tu'^sclien-

rniniten even sterk als die der sti|ipellijncn of liool'drijen. l'ckzwart , dekschilden donkcr-
roodhniin, glanzig; veelal ook liet halssciiild grootendecls roodbrninaclitig. Sprieten en ponten
lichtrood, de dijen gewoonlijk donker gekleurd. Lengte 2.>— 3J mm. ()|) oude, kwijnende
liaagbeuken. Volgens Ratzebiiri; knaagt de kever op de grens van den gezonden en afgestorven

bast. Niet inlandsch. In Westfalen en in de Rijnprov fcarpini Ratzeb.")

7 Toprand der dekschilden slechts aan de zijden gekarteld, tegen den naad gaaf. Stippels op
het halsschild rond, nergens tot langsrimpels inecnvlociend; de bcstippeling uiterst lijn, aan

de zijden grof en dicht. Dekschilden, door de dwarsriinpelige sculptuur, weinig glanzig of

tamelijk dof; duidelijk in rijen behaard, vooral op de achterhelft. Glanzig zwart of kastanjc-

brinn, de dekschilden zwartbruin tot roodbruin; de sprieten, pootcn, de voorrand van het

halsschild en veelal ook nog de dekschilden rood; soms is de geheele kever bijna roodbruin.

Lengte 2\—4 mm. De „Eikenspin tkever." Verbreid en op sommige plaatsen gemeen o\i

verschillende soorten van eiken, doch vooral op Q u ere us rob 11 r; hoofdzakelijk op boouien

aan wegen en boschranden; ook veelal in eikenjialen, hekkeu en banken. Burbey vermeldt

ze ook uit den beuk. Hier en daar schadelijk, vooral aan jonge hoornen en takken. De
vraatfiguur in de bastlaag (Plaat II lig. 5.) De moedergang is horizontaal, zeer kort, van

I tot hoogstens 3 cm. lang, diep in het spint gcgioefd; van hier uit loopen naar boven en

naar beneden 20 tot 40, soms diep in het spint ingegraven, loodrechte, iets geslingerde,

10— 15 cm. lange, larvengangen, welke aan hare uiteinden zeer breed (tot 8 mm.) uitloopen

;

de popholten zijn hetzij in de bast of in het spint. Vlieggaten in den stam zijn wegens de

ruwheid der schors aan de Ojiperviakte moeielijk zichtbaar. Geïsoleerde vraatliguren zijn vrij

zeldzaam, daarentegen vindt men veelal zwakkere of dunnere stammen zoodanig uitgeknaagd ,

dat de afzonderlijke larvengangen ternauwernood meer te herkennen zijn, het spint is

daarentegen veelmeer over de geheele oppervlakte van evenwijdige langsgroeven voorzien,

terwijl de verschillende nioedergangen , wier eigen gebied niet meer begrensd is, zich hier

en daar als korte dwarsgroeven voordoen. De vliegtijd beeft plaats in Mei, de copidatie

geschiedt geheel vrij buiten de boomen 5. intricatus Ratzeb.

Toprand der dekschilden overal fijn getand of sterk gekarteld. Stippels op het halsschild giof,

van voren en aan de zijden langwerpig, dicht en meer of minder tot langsrimpels ineenvloeiend.

Zwart, weinig glanzig; sprieten en het grootste gedeelte der pooten, de voorrand van het hals-

schild en het inteinde der, door de rimpelige sculptiuir nagenoeg dofte, dekschilden tamelijk be-

grensd rood; de dekschilden soms bijna geheel rood. Lengte 2— 2? mm. De „Ruwe Pruimens|iint-

kever." Verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam op vruchtboomen, veelal met p r uu i;

vooral op pruimebootneu , op Prunus spinosa, ook op appel- en pcreboomcn en, volgens

Alliim, zelfs op abrikozen ; doorgaans in de bastlaag van de takken en dunne stammen. De moeder-
gangen gelijken op die van pruni en loopen eveneens vertikaal, doch zij zijn veel korter

(24 — 5 cm.) en gewoonlijk zonder verwijding aan haar begin; de larvengangen zijn iets

minder talrijk, dicht opeen gedrongen, elkaar dikwerf kruisend. De popholten liggen diep

in het hout. Dikwerf kruisen twee moedergangen elkaar. Volgens Alti/m zouden bij uitzon-

dering ook korte, horizontale nioedcrgangen bekend zijn. De vraatfiguur is diep in het spint

ingegraven 6. rugulosus Ratzeb.

II. Tribus H y L e s i N i n i.

2. Phloeophtliorus Wollaston.

Sprieten vrij ldn,i^, ()-ieciij^ ; scapus naar het uiteinde duidelijk verdubt; funiculus

e^-ledi,!^, het ie lid groot, kof;elvormi}; f:;ezwollen ; eindknop groot ^ losgeleed, uit 3
zijdelings aaneengeheehte leed/es gevormd (J^is^. 123 /). Lichaam kort-cylindervormig.

Halsschild van voren , naar de zijden , met verheven korreltjes bezet. Stippellijnen der

dekschilden i-eelal onduidelijk , de tusschenruimten van achtereii hoogstens metJijne korrel-

tjes bezet. Bij het i het 'voorhoofd meer of minder uitgehold.

Van de 6 Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

Zwart, zeur weitng glanzig; eenigszins opgericht, geelgrauw behaard; de eerste sprietleedjes

en de tarsen roodachtig. Dekschilden met grootendeels in langsrijen geplaatste, korte,

ruwe haartjes. Rij ab. s. austriacus Guilleb. het halsschild met de aanduiding van ecne

langskiel vóór het schildje. Lengte il— 1| mm. Gemeen in de duinstrekeu, op verdroogde,
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dood gevroren takken van Sa ro tliani n us viilgnris en U 1 ex e u rop.ie iis,Maart—Aug.
Ook bi_j W.igeningen. De ab. s. misti-laciis in enkele exemplaren met het type. Zij zon ook op
den Goüdenrcgen voorkomen. De mocdergangcn , aclner de schors van de houtige stengels,

zijn gevorkt, waarbij de beide takken in de lengte naar boven loopen. De larve, pop en

levenswijze zijn door Biidi^eberg beschreven. A^cVrf/m^fr geeft afbeeldingen der larveng;iiigeii.

(tarsalis Forst., spartii Nördl., perl'oliatiis Woll., retamae Perris) 1. rhododact}lu§ .Mrsh.

3. Phthorophloeus Rey.

(lUzearius Ctuillebcaii)

Di/ i^ciiiis is navcrwant aan F hlocop h/ ho r ii s , de sprictknots echter is dichi

geleed, het halsseliild zonder verheven korreltjes ; de deksekilden met grove stippellijnen,

de smalle tnsscheiiriiimtcn van achteren ,;^edeeltelijk met kleine, doornaehtige tandjes

bezet.

De eenige Europeesche soort komt ook in Nederland voor.

Zwart of donkerbruin, de sprieten en pooten grootendecls rood; ofwel roestrood, kop en

halsschild meestal donker. Halsschild opvallend smaller dan de dekschilden. Dekschilden met

opgericlueii, kaïnvormig getanden basaalrand; op de smalle tnsschenrnimten met ecne regel-

mauge rij opgcriclite, geelgrauvve borstelhaartjes. Overigens herinnert deze soort ecnigszins

aan Ph lócop h tho r ns rh od od act y 1 n s, doch is grooter en meer gestrekt. Lengte bijna

2—2 mm. In de takken van den spar. De vraatligiuir is in de bastlaag en komt zeer overeen

met die van Phloeophthorus r h ododac t y 1 ns uit de brem; ook hier is het eeue twee-

armige gang met korte ingangsbuis, wier beide, sclniin tegen de asrichting van den tak

loopende, armen vorksgewijs uiteengaan; de larvengangen loopen in de lengte. Deze, vooral

in bergstreken voorkomende, soort trof ik aan bij Maarsbergen en Tirnmmen; Mei, Juni.

In de ilijnprov. bij Aken. De levensgeschiedenis is beschreven door LinJemiinii, Jaroschka,

Juileich en Löveiulal.

(rhododactylus Chap. et auct., nee Marsh.; Chapuisii Rlandford, Pcrrisii Guilleb., crenatus

Guilleb.) I. spinulosus Rey.

Phloeosinus Chapuis.

Sprietknop vast, gecomprimeerd , ovaal, vrij groot ; o, ledig , door naden aangeduid

;

funiculus met 5 , nagenoeg even breedc leedjes. Snuit al of niet met eene kielvormige

langslijn. Voorhoofd bij het S met een indruk. Oogen van voren diep ingesneden.

Halsschild met gelijkmatige sculptuur , zonder korreltjes of bultjes. Dekschilden met

eene kamvormige rij tandjes aan de basis , welke tegen het schildje sterk naar binnen

gebogen en aau het schildje 7vijd onderbroken is. Dekschilden op het afhellende uit-

einde bij hel J met i of 2 langsrijen van zaagtandjes , of tvel {F. ar ma lus Reitt.,

uit Syrif) met ecu plaatvormigen , naar binnen haakvormig gebogen dwaï stand ; aan

den zijrand, nabij het uiteinde, met een naar binnen gebogen, gewonen haakvormigen tand

en dicht voor het uiteinde met een klein bultje. Vooreoxae duidelijk door hetprosternum

gescheiden. Bovenzijde behaard. Derde tarslid gewoon.

Van de twee Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebicl voor.

Tamelijk kort en dik, elliptisch; kastanjebruin, roodbruin of roodgeel; grauw behaard. Hals-

schild naar voren sterk versmald, lijn en dicht bcstippeld. Dekschilden tamelijk dof; de

tusschenruimtcn iets korrelig en een weinig gewelfd; de 3e lusschenruimte in beide seksen

meer verheven dan de anderen, bij het J met eene rij lijne korreltjes bezet, de eerste langs

den naad elfen; bij het g de 3e tusschenruinne op het afbellende uiteinde met eene, nagenoeg

tot aan het uiteinde reikende, langsrij van zaagtandjes, de 5e met eenige bultjes. Lengte 2—2} mm,
In de bastlaag der takken van juniperus communis en sabina en van Thuja orien-
talis. De levensgeschiedenis is door Biiddeherg beschreven, eenige bijzonderheden overliet

eieren-leggen werden door Bugiiion gegeven. De miiedergang is tweearmig, vertikaal , met

schuine ingangsbuis; de beide armen zijn recht of llauw gebogen, elk i tot 3 cm. lang. Het S knaagt

duidelijke eigrocven; de larvengangen loopen zeer verward dooreen. De jonge larven knagen

eerst alleen in het bastgedcelte, later ook in het spint. Niet inlandscli. Ik bezit een exemplaar

uit Neerhaeren in Belgisch Limburg.
(jnniperi Nórdl.; ? irapressns Oliv., Rey) fthujae Pcrris)
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4. Hjiesiims Fabr.

Sprietkiwp vast , laii^iucrpig-eirond , toegespitst , eeii/i;s^nii ^gecomprimeerd, duidelijk

gcrinjfd (4-/edig); fioiieiiliis i-ledig, daarvan liet eerste lid peervormig , iets latiger dan
het 2e en 3f te zamen , de volgende leed/es klein en even breed (Fi,!{. 123 ff). Oogcn
van voren niet ingesneden. Onderlip hartvormig- , met sterk versmalde hasis. fJalsschild
van voren met enkele raspkorreltjes bezet. Dcksehilden van af het midden tot aan het
uiteinde geleidelijk afhellend, in beide seksen gelijk ; de zeer weinig opgerichte, ge-
kartelde of getande basaalrand tegen het schildje sterk naar binnen gebogen en aan het
schildje wijd onderbroken. Episternen van den metathorax breed. Ihiikzijde van het
achterlijf van af de basis naar het uiteinde opstijgend ; het lichaam van terzijde ,i;ezien,

kegelvormig uitloopend. Voorcoxae duidelijk door het prosternum gescheiden. Voorschenen
op den buitenkant fijn getand. J/et y tarslid breed eu tneer of minder tweelobbig.
Dit genus vormt, door de naar het uiteinde opstijgende buikzijde van het achterlijf, den
overgang der Hylesinini tot de Sc o ly t i n i.

De soorten leven in loofboomen van de fam. der Oleaeeei-n; de vraatjiguren
bevinden zich tusschen bast en spint ; de moedergangen zijn één- oft'weearmig en loopen
horizontaal. De levenswijze van //. crenatus is o a. door Guérin-Mcnevillc, Chapman,
Judcich e. a., de gangen zijn door Ratzeburg; de larve van o leiper da is door Boyer
de Fonscolombe en de levensgeschiedenis o.a door Bellcvoye, Bugnion en Decau.x ; de larve, pop
en levenswijze van fraxini zijn door Buddebcrg , de levensgeschiedenis is nog door
Chapman , Eichhoff , Decaux e. a. beschreven.

Van de 4 Europeesche soorten komen^ 3 in Nederland voor.

I Dckschildcii nai^cnocg kaïil, de tiissclicnniinncn dwarsi'iinpcli^ en inct ccne rcgelinaii^c rij

spitse Iniltjcs. Scapiis cii riiniculiis naar viircn met lanjie winiperharen liezct; l'iiniculiis zoo
lang als de eindknnp. llalsscliild naar voren aanmerkelijk versmald, van achteren duidelijk
bcstippeld. Zwart ot' pekliriiin, ontiirgcklcnrde exemplaren roodbruin, of alleen de vourrai'id
van liet lialsseliild en de deksehildcn roodbruin. Sprieten en soms de pooien geheel ol' ge-
deeltelijk roodbruin. Lengte 3^—5 mm. In de dikke, ruwe, gespleten schors van oirde
esschen, doch alleen in levende, staande hoornen, vooral nabij de wortels; zeldzamer in

takken met din:ncrc scliors. (Vraatliguur zie PI. III lig. i en 2)." In den regel is de moeder-
gang tweearmig, horizontaal en in het spiiu ingegraven; de ccne arm is soms zeer kort;
deze gangen zijn korter, doch krachtigcrdan hij fra x i n i, de beide armen zijn te zamen hoogstens
8è cm. lang. De daaruit gaande tarvengangcn zijn veel langer, veelal tot 30 cm., looiien
eerst over een korten afstand in de lengterichtingvan den boom naar boven en naar heneden,
buigen zich dan meer of minder rechthoekig in de breedtcrichting, om eindelijk aan de
moedergangen evenwijdig te loopen. De groote, ovale popholtcn bevinden zicli op de grens
van bast en spint, in het spint ingegraven. Hchalvc duidelijke, afzonderlijke vraatlignren vindt
men ook in sterk aangetaste stammen de gangen zoozeer dooreen verward, dat men aKdan
geene duidelijke voorstelling van de vraatliguren krijgt. Kr zouden twee generaties zijn in

het jaar, de eerste zwermtijd valt in het laatst van April of in Mei; uit de in dieii tijd

gelegde eieren komen tegen juli de kevers te voorschijn, welke zich daarop voortplanten,
doch zou deze generatie als larve overwinteren. Veelal zouden cok kevers overivimeren.
Volgens Jlltum schijnt de kever in April en nog eens in Oerolcr te zwermen. Over het
algemeen zeldzaam; Den Haag, Amsterdam, niet zeldzaam in Zuid-Limhtirg . i. crenatus F.

Dcksehilden behaard of beschubd, de tnsschenrniinten veelal met tijne korreltjes of bultjes.
Scapus en funieulus naar voren zonder lange wimperharen, fnnicnius de helft korter dan de
eindknop. Halsscliild overal rimpelig 2

2 Onderzijde lijn beliaard. Bovenzijde met zwarte, halfopgerichte, meestal met gele of geel-
granwe haartjes doormengde, korte haren bezet; in den" regel met ceiie dichtere, langere,
gele beharing langs den naad. Basis van het halsschild hoekig tegen het schildje uitstekende.
I.ichaam zeer kort, gedrongen; zwart. Lengte 2^—2* mm. ïusschcii bast en spint, in takken
van zieke of kwijnende Oleaceeün, als: esschen en vooral seringen; ook op Orniis
europaea Cdc manna-escli) i). De moedergangen zijn zelden dc^n-^ meestal tweearmig,
horizontaal. De larven knagen in het teeltweelserCcambium) en verlengen hare galden tot
in het spint. Deze soort overwintert als larve, zoo ook enkele wijfjes, in de inoedergangen.
In het midden van Juli komen de meeste kevers uit; na de copulatie vliegen zij uit om op de

1) I» Zuid-Europa voural in wlijf buouifu.
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boomeii eieren te leggen; daartoe bijt bet $ een gat in de scliors. De ontwikkeling duurt

één jaar. Zeldzaam; Rotterdam en Valkenberg, Jtdi, Aug. Ook in Noord-Duitscbland en

Denemarken. Zij zou bij Frankfort a/M. op den beuk gevonden zijn.

fscaber Marsh., suturalis Redt., Esau Gredl.) 2. oleiperda F.

Boven- en onderzijde didu grijs of grauwgeel bescliubd, op de bovenzijde door bruine vlekjes

bont geschakeerd. Zwart of pekbruin, onuiigekleurdc exemplaren geelbruin. Sprieten en tarsen

roodbruin. Basis van het zeer breede halsscliild recht afgeknot. Dekschilden met fijne stippel-

rijen; de 2e tusschenruimte aan de basis met vele korrelige bultjes, de overigen met eene

rij bultjes, welke steeds kleiner worden en als korreltjes nog aciiter het midden zichtbaar

zijn. Bij het $ vertoont de buitenste tussclienruinue, langs den zijrand, van af het midden
tot aan het uiteinde, cenc opvallend langer behaarde rij tandjes. Lengte 2J — 3 mn). De
„Bonte Esschen-bastkever". Zeer gemeen en schadelijk aan kwijnende, doch volgens sommigen
ook aan gezonde esschen; zij leeft in de bastlaag van stammen en takken van allerlei

leeftijd. Het meest worden esschen aangetast, die op eenigszins vochtigen bodem staan. Het
knagen begint in den top, om dan geleidelijk benedenwaarts in den stam voort te gaan, niet

alleen aan enkele takken, maar geheele boomen en zelfs gebeele aaniilantingen ; ook tast zij

geveld hout aan. (De vraatfiguur zie PI. Hl fig. 3 en 40- De nioedergang is tweearmig, loopt

horizontaal en vormt eene duidelijke accolade, de beide armen loopen in eikaars verlengde;

in niet zeer dikke takken loopen de twecarmige moedergangen niet horizontaal, maar schuin

of zelfs vertikaal, en over 't geheel veel onregelmatiger dan in stammen en dikkere takken;

de beide armen loopen op de dimnere takken niet altijd in eikaars verlengde. De geheele

mocdergang is op een stam ongeveer 8 tot 10 cm. lang, op een dunnen tak 5 cm.; met korte

ingangshtiis in het midden. De betrekkelijk korte larvengangen gaan, in groot aantal, opeen
gedrongen, aan weerszijden uit de moedergang naar boven en naar beneden. De vraat-

figuren, welke aan fraai houtsneewerk doen denken, zijn diep in bet spint ingegraven

en slechts bij stammen met zeer dikke bastlaag loopen zij meer in de bastlaag dan in het

spint. De popholten liggen hetzij met hare lengteas in de oppervlakte van het spint of
dringen loodrecht daarin. Bij sterk aangetaste boomen staan de vraatligurcn onafgebroken
dicht aaneen, het aantal larvengangen is soms ongcloolelijk groot, de larven vindt men dan in

grooic massa's. Er zouden ook gevallen bekend zijn dat deze snort op Rob i n la's voorkwam.
De generatie zou eenjarig, doch volgens £;V/;//oy?' meerjarig zijn. Het zwermen heeft plaats in

Aprii en Mei, op zonnige oclitendstonden , bij eene tweede generatie nogmaals in .\ugusius.

In Juni zijn de moedergangen gereed en uit de daarin gelegde eitjes ook de larven uitgekropen
;

deze laatsten verpoppen hi Juli. In het laatst van deze tnaand of in het begin van Augustus
boren zich de kevers naar buiten. Van de tweede generatie treft men de larven in September
aan. De overwintering heeft altijd als imago plaats (soms duizcnde kevers bijeen), nl. in

onregelmatig geknaagde gangen, welke meestal in de nabijheid of op de plaats der takken zijn

aangelegd; deze gangen liggen uitsluitend in de groene schorslaag en zijn bedekt door de

uiterst dunne schorshind; wanneer hier voor de eerste maal omwalling met wondkurk heeft

plaats gehad en wanneer jaren achtereen, door het opnieuw uitknagen, deze kurkvorming
zich telkens intbreidt, dan ontstaan de eigenaardige „schorsrozen" (PI. Hl fig. 5), welke
men veelal ten onrechte als kankerachtige vormingen beschouwde en nog kortelings door
Noack voor de gevolgen van eene Bacteriën-ziekte gehouden werden.

(varius F., Bedel) 3. Traxini Panz.

5. Pteleobius Bedel.

Dit genus is zeer verwant aan Hy les i n us , doch ondersclicidi zich doordat de dek-

schilden aan het uiteinde tamelijk steil afhellen en de biiikzijde niet naar het uiteinde

opstijgt, maar horizontaal is. Onderzijde /'eschubd , bovenzijde vlekkig beschubd. Hals-
schild van voren met enkele raspkorrcltjes. Dekschilden vrij lang en smal. Episternen

van den metathorax zeer smal en lang.

De levensgeschiedenis van P. vittatus is door Chapman , Dccaux en judeich ,de

levenswijze van Kraatzii door Eichhofj beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 /;; Nederland voor.

Dekschilden met fijne stippellijnen, de ae en 3e tot aan het uiteinde aan elkaar evenwijdig
loopend; met ternauwernood waarneembare, lichte borstelhaartjes. Bovenzijde bruin en

geelachtig, vlekkig beschubd; gewoonlijk nog met langwerpig-vierhoekige, grijze schub

vlekjes op de dekschilden, die een, van den schouder tot op bet midden van den naad

gaanden, hoekigen band vormen, welke op het verccnigingsiunu aan den naad meestal een

donkerbruin vierhoekig vlekje begrenst; ook bevindt zich veelal een dergelijk vlekje aan

de basis over de 3e en 4e tusschenruimten; veelal breidt zich het grijze sciuibkleed verder

uit of is deze teekening weinig duidelijk. Zwartbruin, kastanjebruin; onnitgekleurde exemplaren

geelbruin, de samenhaugende vlekjes meer geelachtig. Lengte li— rinm 2 nnn. De „Kleine,
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bonte lepcn-liastkevcr''. Verlireid door liet geliccle land en op sommige plaatsen niet zeldzaam,

op iepen in de schors. De moedcrganjien zijn liorizontaal, twccannig, ongeveer 2—4 cm.

lang; zij loopen liooldzakelijk in de liasrlaag. llei niiddcl.stc ingangskanaal gaat niet tot op

het spint, daardoor zijn de beide armen van de inoedergang, op de binnenzijde van de scliors,

door ccnc kleine, niet doorgeknaagde plaats onderbroken. De korte larvcng.ingcn loopen

nnar boven en naar beneden in de schors (PI. IV lig. i) i. vittatu» F.

Dekschilden met diepe, grof besüppelde langslijnen; de 2c en 3e vcreenigen zich op eenigen

al'stand van het uiteinde; de tnsscbennrinucn met konc, doch, van ter zijde gezien,

duidelijke borstclhaanjes. Deze soort gelijkt op vittatns, doch is ojivallcnd meer gestrekt;

eveneens bniin en grauw, vlckkig bcschubd. Lengte ruim 2 tnin. Eveneens op iepen. Uit-

sluitend bij Eysdeii (Limburg), in April, gevangen. Fraaie vraatliguren ontving ik van den

heer A'. Kempers. De nioedergang is tweearniig, als bij Myelophilus minor. Er kunnen
ook zijn twee ot' drie evenwijdige armen aan ccnc zijde, of slechts een enkele arm naar

eene zijde gericht; de kleine ingangsbuis gaat door ile geheelc schors, terwijl de broed- en

larvengangen tusschcn de eigenlijke schors en de bastlaag loopen .... 2. Kraatzü Eiclih.

6. Myelophilus Eiclih.

(li 1 asto p h agus Eichh., olim)

Fiiniculus der sprieten d-lcdig; cindkiicp peervormig, duidelijk i,-lcdig. Snuit met

eene kiehwrtnige langslijn over het midden. Oogen van voren niet ingesneden. Onderlip

ottgeveer t'weemaal zoo lang als breed ^ lang-eivormig ; tong zoo breed als de lip. Hals-

schild niet dicht bestippeld ; breeder dan lang, van voren over de geheele breedte eenigs-

zins ingesnoerd ; de voorrand in het midden niet uitgebogen , aan de zijden met lange

wimperharen. Kop en halsschild bij de beide Europeesche soorten vrij lang opgericht

behaard. Dekschilden met tamelijkJijnc stippellijnen ; op de tusschenruimten, van achterett,

met eene rij kleine scherpe korrelt/es; aan het uiteinde steil a/hellend, althans naar het

uiteinde met langsrijen van opgerichte haren. Voorco.xae bijna tegen den voorrand van
het prosternnm aanstaande ; de tusschenruimte smal , lijnvormig. Bovenzijde glanzig,

overigens iveinig behaard i). Derde tarslid tzveelobbig.

De beide Europeesche soorten , Tcelke ook in Nederland voorkomen , leven op

naaldboomen van het genus Pinus, 'vooral op P. sy Ive str i s. Zij zijn uiterst

schadelijk, daar de larve?i in de schors ln<en en vooral de bastlaagvernielen, de kevers de

eindloten uithollen. Het zijfi vooral zieke of kwijnende , doch, bij sterke vermenigvuldi-

ging, ook wel gezonde boomen , welke aangetast worden. Veelal tasten zij boomen aan die

reeds geleden hebben door de rupsen van den denneni/il [P a n ol is p i?t iper da Panz.).

Vooral doet zich de schade ook aan gezonde boomen gevoelen, doordat de kevers, van af
Augustus, de eindloten der dennentakken van onderen naar boven uitknagen en daardoor

zoozeer vernielen, dat deze door felle najaarsstormen afbreken. Herhaalt zich dit kwaad
iaren achtereen , dan verandert de oorspronkelijk breede kroon in een schralen, spichtigen,

waardoor de boomen er als geknipt of „geschoren^' uitzien, van daar de naam „Dennen-
scheer der". De geheele levensgeschiedenis van M. piniperda is door Ratzeburg,

Perris, Eichhoff
,
Judeich , LOvendal, Decau.x , e.a., de larve en pop zijn bovendien door

Perris; de larve en pop van tninor zijn door Perris, alsook de levenswijze is door

Eichhoff beschreven.

De tweede tusschenruimte der stippellijnen op de dekschilden, op liet afbellende uiteinde, eenigs-

zins vlak en verdiept (bij liet $ meer dan bij het J) en aldaar zmider laiigsrij van korreltjes.

Zwart, veelal de dekschilden donker roodbruin; oniiitgekleurde CNeinplaren geheel geelbruin

of geelachtig (^testacfus F.). Het ^ is kleiner dan het J- I-engte ;,§ -4^ mm. De „Uenneii-
schcerder". Overal zeer schadelijk. De vraatfigunr zie PI. IV lig. 2. De moedergangeu zijn

eenarmig, 7— 14 cm. lang, gewoonlijk van een Uichtgat voorzien; in overeind staande boomen
ligt bet iets gebogen begin, van uit het boorgat, onderaan, de eigenlijke vertikale gang
wordt van onderen naar boven gegraven. Op gevelde stammen, die liet eerst op de onderzijde

1) Bij eene soort uit Siberii- (M. puell us Reilt.) is het peheele lichaam meer of minder kort , neerlipgend behaard, zonder

opgericlite, lanye beliariiij:.
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scliijiK'ii aaiigccast te worden, knaagt de kever, hetzij stamopwaarts, hetzij stamafwaarts. Bij

een gued ontwiklielde vraatfigiinr loopcn de lange larvcngangen , dicht opeen gedrongen,
liorizoiuaal en eindigen in ovale popholten op de grens van seliors en spint. Vooral zijn het
de onderste, van ccne dikke scliorslaag voorziene, gedeelten van den stam welke aangetast
worden; de gangen loopen meestal zoo gclieel in de liastlaag, dat het hout lioogstens door de
inoedergaiigen , eciitcr niet door de larvengangen en popholten oppervlakkig ingegraven wordt.
De boorgaten der kever.; liggen meental onder schorsplakken verborgen, docii zij vallen veelal

in 't oog door de daar gevormde kleine, lichtgele harstrechters. Deze soort is vooral uiterst

schadelijk aan dennen; zcldzan.er kinnt zij op den zecpijn en op den \Veyni<uiths-pijn voor. De
kevers, welke ovcrwir.ierd hebben, zwermen reeds op de eerste warme voorjaarsdagen (begin
van Maart en April), doch bij aanhoudend slecht voorjaarswedcr eerst tegen Mei; men treft ze
dan in ovcrgroote menigte aan op geveld hout, waarvan de schors nog niet afgenomen is. Het 5
boort zich in de schors en wordt half in het boorgat zittend door het op de schors aanwezige
$ bevrucht. Naar het schijnt komen soms twee generaties voor. Bij de groote schade door
de larven teweeg gebracht, komt nog die door het knagen der kevers in de eindloten,
ditmaal van gezonde boomen. De pas ontwikkelde kevers, welke zich in het jaar dat zij

geboren zijn niet meer voortplanten, boren zich alsdan in nieuwe loten of ook wel in die

van het vorige jaai van naasibij zijnde dennen. Het boorgat, dat door de uitvloeiende, hard
gewonien, hars trechtervormig omhuld is, ligt gewoonlijk 2 tot 5 cm. onder den eindknop;
ligt het verder daarvan verwijderd en gaat de door den kever geknaagde gang niet tot dezen,
zoo ontwikkelt zich de knop somwijlen en vult zich de holle loot weder met hoiitweefsel.

Men bemerkt zulks reeds aan de korte, borstelige naalden en aan eene aanzwelling van de
loof. De kever knaagt nu den irergkoker uit, om zich daarna er weder uit te verwijderen.
De loten breken op de plaats der boorgaten gemakkelijk af en vallen, veelal niet den kever
er nog in, op den grond. Aldus aangetaste dennen zien er erbarmelijk uit, de bodem is

bezaaid met afgevallen takken. Zoodra sterke vorst intreedt, ongeveer in November en
December, verlaten de kevers de loten en boren zich, om te overwinteren, aan den voet
van randboonien, ook wel in stronken, meestal nabij de wortels, door de schors tot op het
spint i"). De kevers brengen, met tusschenpoozen , loktonen voort, door het wrijven van het
achterlijf langs het uiteinde der dekschilden. Een bekende vijand van den dennenschcerder is

Th a n a si m u s for m ica ri u s, ook wordt zij door Pi t y o pli a gn s Ie rr .1 g in en s vervolgd.

I. piniperda L.

De tweede tussclienruimte der stippellijnen op de dekschilden, op het afbellende uiteinde, niet

vlak of verdiept, doch als de overigen met eene rij kleine korreltjes. Deze soort gelijkt

overigens zeer op piniperda, de dekschilden zijn, ook bij goed uitgekleurde exemplaren,
roodbruin en slechts zelden zwart. Sprieten en tarsen, veelal de geheele pooten roestrood.

Onuitgckleurde esemplarcn eveneens geelbruin of geelachtig. Lengte 7,5—43 mm. Eveneens
op P i n u s-soorten , vooral op P. syl vest ris. De vraatliguur zie PI. IV lig. 3. In tegenstelling

van bij piniperda zijn de moedergangen twecarniig, liorizontaal, ongeveer in den vorm
van eene liggende accolade, hoogstens 10 cm. lang; van int het boorgat, in het midden, gaat

eene korte ingangsbuis naar boven; bij afwijkende moedergangen is soms alleen de eene arm
ontwikkeld, of vertoont de ingangsbuis lobaclitigc verwijdingen, of gaan daarvan uit niet 2

maar 3 armen, of zelfs kiunien, o|i dunne taicken, de nioedergangen nieer in de lengte

loopen. Deze moedergangen zijn diep in het spint ingegraven, terwijl de daaruit, in de

lengte-richting van den boom, naar bnver, en naar onderen gaande, zeer korte (zelden langer

dan 2.1 cm.), niet zeer dicht opeenstaande, niet bijzonder talrijke larvengangen hetzij alleen in

de bastlaag aanwezig zijn, of ook het spint doorgraven. De popholten liggen altijd diep

(soms 6 tot 7 mm.) in het spint en wel met de lengteas in radiale richting, zoodat alleen

eene cirkelronde opening hare ligging aanwijst. De kevers verkiezen versche, sappige boven
droge stammen, en vooral ziilken die met eene lijne, bladerige , roestkleurige schors bedekt
zijn, welke over de moedergangen en daar waar ze door de rijen vlieggaten doorboord is, gemak-
kelijk openbarst. Zij huist derhalve meestal in jonge stammen en in de bovenste takken van oude
boomen, terwijl piniperda aan de onderste deelen der stammen de voorkeur geeft. Toch
ontmoet men soms de vraatliguren der beide soorten in eikaars nabijheid. Voor het overige
komt de levenswijze en de aangerichte schade met die van piniperda overeen. Volgens
sommigen zonden de kevers iets later zwermen, in de tweede helft van April. Voor het

intknagen van de jonge loten schijnt de kever oude booncn boven jonge te verkiezen ; men
vindt ze daar van Augustus tot in October. Deze soort komt veel meer plaatselijk voor
dan de dennenscheerder. De zeer karakteristieke gangen vond liitzcma Bos bij Wageningen
en Rorger (Drenthe); ik vond ze in aantal bij Winterswijk; van de kevers waren echter

nog maar enkele c.\emplarcn te vinden (begin Jtini) 2. minor Hartig.

1) Voor eene lurcr uilvoni^'e bosclirijvinf; over den "DeiiileiischeerdtTii v(M"^vll^ ik na;ir liet uitiiiuiileiide werk vau onien landgenool

Vruf. Dr. J. ItilifitKi liiiK , Laiidbouwdiei'kuiide ïje deel.
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Deiuli'octoiins Kiiclison.

Funicnlus ^-Icdi,!^, hel it- /id koj^ck'ormif; ; de ciiidkuiip civonni,);, ^ifcioiiiprimcerd

,

}^eiingd {i,-ledig). Oogcii van voren niet iii/};esncden. Sr/iede/ lol op lul voorhoofd mei
eene fijne , verdiepte langslijn voer hel midden. De achterkaaks-lob is grooi, naar voren

geleide/ijk versmald en stomp loegcspilsl. De lange, gezwollen , penseelachlig behaarde

tong reikt tot aan hel midden van hel ie liplasterlid en is van voren iels verbreed en

afgeknot ; de kin is hoornachtig en diep nitgerand, mei doornachtig uitstekende hoeken.

Lichaam langiverpig ; mei cylindervorfnige dekschilden , welke aan hel uiteinde steil

afhellen e,t aan de basis kantig opgericht en gekarteld zijn; op de bovenzijde lang,

opgericht behaard. Halsschild breedcr dan lang , van voren , over de gehecle breedte

,

eenigszins ingesnoerd ; de voorrand in het midden uitgebogen. Voorcoxae bijna geheel

aaneenstootend. Derde larslid sterk twcelobbig-

De eenigc Europeesche soort kom! ook in hel aangrenzend gebied voor.

Z\v:ircbruin, bruin of' geelbruin; nn;ir achteren z wal; verbreed; overal Innt;, opgcriclu, geelachtig

beha.iril. Sprieten en tarsen rootlgcel. Kop dicht, halsscliild eenigszins ongelijknintig bcstippckl

;

glai^zig. Dekschilden met grove, docli vlakke stippelrijen en onregelmatig korrelige tiisschcii-

riiimten. Lengte 7—8J mm. De grootste Enropeesche Scolytide. Op S|iarren, zeldzamer

op dennen; veelal zeer scliadelijk, daar de hoornen ten laatste afsterven. Vooral zijn liet

20—40 jarige stammen, soms o:ik onderen tot 60 jaren, welke aangetast worden. Volgens

Pauly begint de vraatlignnr (PI. IV lig. 4) met eene korte, onregelmatige, lictzij meer
vertikale of meer horizontale mccdergang, welke even diep in de schors, nl. in de bastlaag,

als in het spint ingegraven en gewoonlijk van Inclugaten voorzien is. Het boorgat wordt met
eene prop boormeel dicht gestopt. De eieren worden niet in de moedergang zelf gelegd, maar

in eene, naast deze aangelegde, met hoiitdecltjcs en schorsmeel vol gestopte verwijding, de

eieren-rnimte; het ciericggen geschiedt met grootc tnssclienpoozcn (sums van enkele weken),

telkens bij hoopjes, van daar dat in eene zelfde vraatlignnr veelal nog eieren er. reeds knagende,

jonge larven aanwezig zijn. Het J is zeer vruchtbaar en overleeft veelal den laatsten leg

maanden lang. De uitgekropcn larven beginnen nu te knagen aan den, van de inoedergang

afgekecrdcn rand van de eieren-riiimte, dit gescliiedt in eene regelmatige rij, dicht aaneenge-

sloten; daardoor ontstaan geene afzonderlijke, gescheiden larvengangcn , doch eene enkele

larven-familiegang, die achter de larven dicht mer wormmcel opgevidd is, welke zelfstan-

digheid dichte, samenliangende platen vormt. De larven graven in den beginne sleclits weinig

diep in de bastlaag en in het spint, de platen wonnmeel worden later weinig meer dan 2 mm.
dik. Doordat de kevers gaarne gezellig bijeen leven , versmelten veelal meerdere faniiliegangen

tot groote, met wormmecl-platen gevulde ruimten. Om te verpü|)pen keeren de larven weder
in de vraatholte terug, welke met vai; hars doortrokken wonnmeel gevuld is en maken elk

voor zich eene popholte. Aldaar overwinteren ook de kevers, soms 60 tot 80 bij elkaar,

welke hoogstens iets verder in de richting van de wortels teruggaan. Het boorgat is

minstens 3 ram. in doorsnede; daaruit vloeit veel hars, veelal uiet boormeel vermengd,
wat spoedig in eene kruimelachtige, witachtige massa verandert. Vooral ziet men zidks aan

de wortels, terwijl liooger op den stam harstrechters voorkomen, welke veelal bijzonder

groot (tot ruim 3 cm. lang en ruim 2 cm. doorsnede) zijn. De kever doorboort bij het

verlaten veelal de gang. Naar het schijnt worden vooral aangetast vvondplekken, waar bars

uitvloeit, aan den voet der boomen, aan bloot-liggende wortels, ontschorstc plekken, het

meest bijna op inanshoogte, doch ook wel tot 15 ;"i 20 meter hoog aan de stamanen. De
geringste beschadiging aan de schors 1), zelfs aan de gezondste boomen, kan aanleiding

geven tot het aanvliegen der kevers. De eieren schijnen vnn Mei tot Augustus gelegd te

worden. Er zouden twee generaties naast elkaar voorkomen ; bij de eerste nl. zouden de

eieren in Mei en in het begin van Juni gelegd worden, liet knagen der larven gedurende

de maanden Jinii, Juli en Augustus plaats hebhen , terwijl de kevers in September verschijnen ,

welke als zoodanig overwinteren; de tweede generatie daarentegen zou beginnen met het

eieren leggen in Juli en Augustus, waarvan de in Augustus uitgekropen larven overwinteren

en eerst op het einde van Juni of in het begin van Juli van het volgend jaar verpo|)pen

om spoedig de kevers op te leveren 2). Niet iidandscli. Deze soort, welke in Westfalen, in

de Rijnprov. bij Coblenz en in den Ein'el voorkomt, schijnt meer en meer westwaarts te

trekken en is thans als schadelijk waargenomen aan oude sparren bij llertogenwald (Ardennen)
in België. (Jver de levenswijze berichten Ratzeburg. Kultar, Ulrici, Eichhof, JuiUicIi, Piitdy e.n.

(m i cans Kugel.)

1) De wondeo aan di' boomen onlstüan gewoonhjk door liel schurpu van nahij iijndi- lakken lan^'s di- sclii.r.N, litl atkn.ig'Mi iloor

wild, liel besiliadifïon duor wielen van voertuipen en het insnijden der .selior,-..

2) Volpens Panty lou de ontwikkeling, bij gunstige weersgesteldheid, een jaar of n.)g hnig<T duren, gerekend van af hel inboren

der ouders tot aan het zwermen der jongen. Daardoor zijn verschillende onlwikkelingstoestanden op denzellden lijd mogelijk

maar volstrekt geene eigenlijke dubbele generatie.
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7. Hylastimis Bedel.

Sprietknop eivormig, ó,-ledig ; de eerste twee Icedjcs groot , bijna even lang ; de
volgenden zeer kort ; funieuhis "j-ledig. Oogen van voren niet ingesneden. Halssehild
iets breeder dan lang, naar voren versmald ; aldaar niet ingesiiocrd , ook niet aan de
zijden, hoogstens zeer flauw ingedrukt; dicht rimpelig bestippeld, dof. Dekschilden aan
het uiteinde steil afhellend ; met zeer grof bestippeldc langsstrepen en met ri/en korte

borstelharen ; de kartelrand aan de basis is laag. Prosterniim met eene uitholling, welke
aan weerszijden , vóór de coxae , door een scherpen kant begrensd is. Voorcoxae door
eene brecde prosternale voortzetting gescheiden. In habitus herinnert de eenige Europeesche
soort, welke ook in Nederland voorkomt , aan Hylastes palliatus , doch is in 't

oogvallend kleiner.

Pekbruin; de dekschilden gewiionlijk lielucr gekleurd , ceiiigszins roodliniiiKicluig, dof; sprieten

geel, ponten rnodbrnin ot' mestrond. Halssehild meesuil met eene zeer fijne, gedeeltelijk iets

verlievene middellijn; uiterst dicht en lijn, nn.ir achteren rimpelig bestippeld. Dcksclulden met
duidelijke, tamelijk rnwe, geelgranwe grondbeliaring; de dwarsrinipelige tnsschenruimten met
3 rijen borstelhaartjcs, van welke de middelste langer en opgericht, de zijdelingsche iets

korter en bijna neerliggend zijn. Epimeren van meso- en metatliorax bij versche exeinplaren
dicht met witte haarscluibjes bedekt. Lengte 2— 2i '.nni- Verbreid door het gehcele land,
doch over 't algemeen weinig aangetrolTen. Deze soort (unwikkelt zich in den regel in de
wortels van klaver, vooral Trit'oliiim pratense, doch ook in de dikke, houtige stengels

van Sarotlia m n n s viilgaris en naar het schijnt ook wel in U 1 e x enropaeus. Het
bevrnclite 5 boort zicii, onder den grond, in den wortel o.a. van klaver, om daarin eieren

te leggen. De uitgekropen larven vreten in bet binnenste weefsel van den wortel, even
onder de biiitenlaag, en worden daardoor schadelijk. De levensgeschiedenis is door ilüller,

Cliapman en Rilev, de larve kort door Sdimift beschreven.

(?obscurus Marsh., lïedel") 1. trifolii Miill.

Kissophagus Chapuis.

Dit gent/s is naver7i.<ant aan Hylastinus, doch onderscheidt zich door de navol-

gende kenmerken. Halssehild nagenoeg zoo lang als breed , aan de zijden van den voor-

rand met meer of minder sterke insnoering ; overal neerliggend behaard. Dekschilden
elk met sterk verheven

,
gebogen kartelrand aan de basis en fijn bestippclde langsstrepen ;

dicht, neerliggend, kort behaard en bovendien met rijen korte, opgerichte borstelhaartjes.

Prosternum niet uitgehold , zonder scherpen kant vóór de coxae. Lichaam cylindervormig.

Funiculus 5

—

6-ledig.

De levcnstiiijzc van K. hederae is door Schmitt en Eichhoff, de levensgeschiedenis

van pilo sus door Chapman , Eichhoff, Lindcmann
,
faroschkajMilani e. a. beschreven.

Van de 3 Europeesche soorten komen 2 /// het aangrenzend gebied voor.

Halssehild van voren lijn gekorreld, de haartjes van achteren straalsgewijze tot elkaar gericht.

Dekschilden met langsrijen van gele borstelhaartjes, de eerste tnsschenruirate langs den naad
niet dichter en lichter behaard. Fnnicnlus 6-ledig (Sub-gen. Kissoph.igus i. sp.~). Hals-

sehild van voren zeer fijn, verspreid gekorreld; de voorrand gaaf. Dekschilden met duidelijke,

bestippelde langsstrepen; de tnsschenruimten lijn bestippeld en rimpelig, dicht en grof, geel-

achtig behaard en bovendien met eene rij opgerichte, ruwe borstelhaartjcs. Rrninachtig;

sprieten, pooten, liet voorste gedeelte van bet halssehild en de dekschilden roodbruinachtig.

Lengte 2—2^ mm. In parken, tuinen enz., op klimop. Zij ontwikkelt zich in de bast van
half vergane takken van oude stammen; Maart

—

Jinii. De moedergang loopt vertikaal, doch
is moeielijU te karakteriseeren. Niet nilandscli. In Noord-Frankrijk, in de Rijnprov. (Elberfeld)
en naar het schijnt ook in Oost-Friesland . . (? viciiuis Comolli, Bedel) (h^J^i'i'e Schmitt)

Halssehild lijn rimpelig bestippeld, niet gekorreld; de haartjes liggen overal in de breedte ge-

schikt. Dekschilden met rijen witte borstelhaartjcs, de eerste tusschenruimte langs den naad
met lichtere en dichtere grondbeliaring. Funiculus 5-ledig (Sub-gen. X ylec h i n us Chap.). Dof,
zwart, de dekschilden roodbruinaclitig; de grondbeliaring lijn, geelgranw, eenigszins schub-
achtig. Halssehild met zeer smalle, verhevene middellijn. Sprieten en pooten roodbruin.
Onuitgeklenrde exemplaren zijn roodaclitig-geelbrnin. Lengte 2- 2I mm. In bergstreken op
sparren; vooral in jonge boomen aan liet onderste gedeelte; zeldzamer in dikkere stammen.
Zij tast uitsluitend de bastlaag van uitgedroogde, doode stammen aan. Zeldzamer schijnt zij

op lorkenboomen voor te komen. De moedergang is twcearmig, horizontaal, 20—30 cm,



LXXVII. SCOLYTIDAE. — KlSSOPItAGUS. — 8. CARniOHORUS. — 749
POLYGRAPHUS.

lang, lic ecne arm blijft veelal kort; zij begint meestal met ccnc korte, scluiin naar boven
loopende ingnngsbuis en ligt groütcnciecis in de bastlaag, doch gaat ook wel tot in liet spint

;

de larven knagen in de bastlaag; de poplmlten liggen zoowel in de bast als in bet spint

gegraven. Volgens ülilaiii leel't deze soort nionoganiiseli, de generatie is dénjarig (juist 12
maanden); liet zwermen liceTi plaats in Mei en juni, de larven overwinteren, liij ongunstig
weder planten zij zicb, hoogst waarschijnlijk, soms later voort en kan de ontwiükeling
bovendien langer duren (tot i3 maanden J, dientengevolge ovcrwinieren ook wel imagines.
Niet inlandsch. In de Rijiiprov. bij Aken, ook In Westlalen (pilosus Ratzeb.)

8. Carpholtonis Kictili.

S/>rielknois ecni^s^sziits rondachtig, gecomprimeerd, duidelijk geringd [i^-ledig] ;

fitniculus ^-Icdig. Oogen van voren diep uitgerand. Bovenzijde dicht met haarschubjes
bedekt. Halsschild zonder korreltjes of bultjes. Deksckilden met sterk opwaarts gerichten,

bijna rechten
,
gelanden basaalrand ; naast het schildje iveinig of niet naar bintien

gebogen en hier niet, of nagenoeg niet onderbroken; met krachtige stippclrijen of uiterst

fijne stippellijnen ; het afhellende uiteinde naast de eerste tusschenruimte {langs den naad
)

door afkorting of afplatting van de 2e tusschenruimte gegroefd , de verhevene tusschen-

ruimte zelf veelal met enkele verhevene korreltjes of bultjes bezet. Voorco.xae geheel of
nagenoeg geheel aaneenstootend. Derde tarslid zivak 2- lobbig.

Van de 3 Europeesche soorten komt i /// Nederland voor.

Zwartaclitig , het uiteinde der dekschilden veelal roodachtig; de bovenzijde, vooral de dekschilden,

gelijkmatig diclit met lijne, grauwe haarschubjes bedekt. Sprieten geel; poocen zwart, alleen

de tarseu geel. Halsschild veel breedcr dan lang, met eenigszius ondnidelijke middellijn.

Dekschilden met krachtige stippelrijen; op het alhclleude uiteinde is de ie tussclienrüiniie,

langs den naad, en de 3e tusschenruimte verbreed en kielvoruiig verheven en met den
eveneens verbreeden en verheven zijrand verbonden; de 3e tussclienruimte daarentegen is

versmald en verdiept. Het voorhoofd bij liet $ met twee kleine, dicht aaueenstaande, bultjes;

bij het $ met cene gladde, onbcstippelde plek. Lengte \\— ij mm. Op jonge, nog geen
30-jarige dennen, docli ook in 40- tot 60-jarigen in de dunnere en diniste takken; in den regel

drie-, zelden 4-aruiige, eenigszuis in het spint ingegraven stergangen achter de schors. Ue
armen worden ongeveer 10 cm. lang en loopen sterk gekronkeld; de eeiie arm locjpt meestal
naar boven, de beide andereu loopen naar beueden. De paringskanier is zeer groot, de larven-

gangen zijn zeer smal en in betrekkelijk gering aantal voorhanden. De kevers zwermen waar-
schijnlijk tamelijk vroeg in het voorjaar en overwinteren in de gangen; er komen soms twee
generaties voor. Deze soort komt tcrgelijkertijd voor met Pit yoge n e s b ide n ta t us Ilerbst,

die ook stergangen maakt, en met Pogo n ocliae r us fa scic u la tu s de G. Volgeus fl;7=t7H3

Bus i) zouden de gangen in het noorden van Drenthe en in het Speuldcrhosch bij Putten
op de Vcluwe aangetrotVcn zijn; de kever zelf werd nog niet aangetiolVen. In de Rijiiprov.

bij Aken en Düsseldorf. De levenswijze is door Altuni, Etchhoff en Judeicli beschreven.

I. minimus F.

Polygraphus Eiichson.

Funiculus Cj-ledig , het ie lid groot, peervormig , de overigen geleidelijk breeder
ic'ordend; eindknop langzverpig-eirond , niet geringd. Achterkaken met eene breede,

halfvliezige lob. Onderlip langiverpig, met parallele zijden, eerst vlak voor de basis

versmald. Oogen nagenoeg in tioee afzonderlijke deelen gedeeld. Dekschilden met fijne

langsstrepen , het afhellende uiteinde afgerond , zander langsribben ofbultjes ; basaalrand
bijna recht, laag en slechts gekorven. Schenen verbreed, aan den buitenrand getand.
De eerste 3 tarsleedjes kort en dik ; het y gewoon , niet hartvormig of tweelobbig.

Lichaam kort-cylindervormig. Voorhoofd bij het $ met twee bultjes tusschen de oogen,
daarvóór in de breedte verdiept; bij het ? aan den omtrek fijn behaard.

Van de 3 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Donkerbruin tot geelbruin, sprieten en pooten geel. Halsschild fijn en niet dicht bestippeld,
glanzig; met fijne, verhevene middellijn. Dekschilden fijn en zeer dicht bestippeld, met, vooral
naar bet uiteinde, fijne langsstrepen. Sprietknots toegespitst. Bovenzijde zeer dicht met uiterst

korte scbubbaartjes bezet, als 't ware eenigszius berijpt. Voorhoofd by het $ fijn en dicht

i) Ik vpminld deze soort op 9,em^ van Vr.'j'. lir. llil:.cmu Bus, tAi «ap ik iioi :li vraaUi;:iireii iioili kevers,
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bcstipiicUI, in liet niidiicn veelal met ceiic meer ghdde plek. I,engte 2—2j mm. ScIi.Tdclijl;

in sparren, zeldzamer in takken van dennen en van den Weyinontlis-pijn. Vooral in jonge

lioomcii. De vraatliguur (PI. V lig. i en 2) bevindt zich tnecstal geheel in de bastlaag. De
moedergangeii loopcn hnriznntaal of schuin langs den stam, althans noait loodrecht; zij zijn

twcearuiig, meestal sterk bochtig, zelden scher|) getcekend; op de binnenzijde van de bastlaag

en op het spint bemerkt men gewoonlijk alleen de onsamenhangend tocscliijncnde uiteinden der

larvengangen , die zich overigens in de schors bevinden. De paringskaincr is groot, de beide

armen zijn 2S—4 cm. lang, naar liet schijnt nog wel langer; volgens Jtidcich zonden soms
eenarmige, ja zclt's 3- tot 5-armige moeilergangen voorkomen, welke alsdan tot de stergangen

naderen. De larvengangen gaan meer ol' minder loodrecht uit en vernielen het bastgcdeelte

zeer. De popholten liggen oppervlakkig in het spint. Duidelijke vraatfignren bemerkt men
eerst, wanneer men zorgznldig de büitenhcHt der schors met he: mes verwijderd. In sterk

aangetaste boomen is lie geheele bastlaag zoozeer doorknaagd, dat men geene duidelijke figuren

meer vindt. De kevers zwermen laat, eerst tegen het eintïe van April of in Mei. Er zouden
twee generaties in het jaar voorkomen, en veelal nog een cieren-leggen plaats hebben in den

lierlst. Niet inlandsch. In de Rijnprov. iiij Elberfeld, ook hij Himbmg. De larve en pop zijn

door Hecgcr, de levensgeschiedenis door Ralzebityg, NöriU'nigsr, Ileeger en Jiideich beschreven.

(polygraphus Gylh.) (pubescens F).

9. Hjlurgus Lali.

Fiiniculus 6-ledig, het ii- lid };root
,
pcervormig , het 2e omgekeerd-kegelvormig , de

volgenden kort, breeder dan hing; sprietknop ecnigssiiis kogelrond, geringd (4-led/g).

Snuit van voren, met een bultje. Onderlip breed-hartvorniig. Dekseliilden niet niet duidelijk

opwaarts gebogen , alleen gekorven basaalrand ; de t'iveede tusselienrninite der stippelrijen

op liet afhellende uiteinde vrij sterk ingedrukt. Vooreoxae op tamelijk grooten afstand

aehter den voorrand van het frosternum gelegen. Lichaam cxlindervormig, dof : de zijden

lang, zeer dicht bavimperd ; dekschilden korrelig ofgechagrinecrd. Derde tarslid iceinig

breeder dein de voorafgaanden , hartiiormig.

Van de 2 Europeesche soorten komt i /// Nederland voor.

Zwart, kastanjebruin, onuitgekicnrde exemplaren roodachtig-gcelbruin. Halsscliild langer dan

breed, naar voren ccnigszins versmald, liicht bestippeld; met eene meer ol' minder duidelijke,

gladde middenstrook ; langs de zijden met lange, gele-, de dekschilden met opvallend kortere

wiuiperhareu; bovendien de dekschilden aan het uiteinde rtiu' geelachtig behaard. Dekschilden

dicht rimpelig gechagrineerd. Lengte \\—5; mm. Verbreid en op sonnnige plaatsen gemeen;
achter de dikke schors van sterk hars houdende wortelstokken en wortels van dennen, zee-

ën Weymonths-pijnen. Bepaalde schade schijnt deze soort gewoonlijk niet aan te richten.

De kevers zwermen in de eerste warme voorjaarsdagen, bezoeken versch gekapt dennen-
hout en leggen hinine eieren in, aan de oppervlakte liggende, wortels, alsook in wortel-

stokken. De nuiedergang is dénarmig, met regelmatige eigroel'jes en in de breedte

uitgaande larvengangen, welke echter, zoolang de larven nog jong en de gangen zeer kort

zijn, duidelijk gescheiden blijven, later elkaar knnscn en verward doorsnijden, waardoor de

geheele, dieper liggende schorslagen, over groote oppervlakten, in een bruin, 0|) snuil'

gelijkend, knaagscl veranderd zijn. De eerste generatie schijnt tegen ol' in Jidi te zwermen,
de tweede generatie is in den herfst voltooi.!, zoodat de kevers overwinteren onder stukken

schors en in zandkuilen. De larve en pop zijn door I'crris, de levenswijze door yYi;ï(^//Hif«"

en Eh'Jihi'ff bes:hreveu i. ligniperda F.

III. Tribus II VLA s Tl N' I.

10 H.vlastes Kriclis.

(To UI icus Bedel)

Sprieten in diepe groeiden ingeplant : funiculus 7 ledig, het ie lid groot , kogel- of
peervorniig; cindknop omgekeerd-eivormig , iets gecomprimeerd , niet 4 duidelijke ringen,

daarvan de eerste zeer groot
,
glanzig. t\.op neeri^'ehogen. van boven gedeeltelijk zichtbaar.

.Snuit kort en breed, tamelijk outivikkeld. Achterkaaks-lobben hoornachtig , toegespitst

en a.in den binnenrand met sterke stekels en Jijne borstelharen bezet. Onderlip eenigszins

hartvormig, naar de basis versmald: kin hoornachtig , van voren diep uitgerand.

Halsschild al of niet rimpelig bestippeld , aan de zijden niet kantig gerand. Dekschilden
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1

mcl duidelijke stippellijnen , het uiteinde gelijkmatig afhellend-af^s^^erond ; met cene meer

of minder 7'erdiepte naadstreep : de basaalrand ge^coon , niet gekorven of getand en

nimmer op7vaarts gebogen. Prostcrnum met cene uitholling ; aan weerszijden , vóór de

dicht aaneenstaande eo.xae, door een 7'erhcvcn kant begrensd.

Alle soorten /even in de schors of alleen in de bastlaag van Coniferen, vooral

in wortels ,
wortelstokken , stronken en gevelde stammen , de meesten zijn schadelijk

,

doch als imago. De kevers, 'weike onder stukken schors en in zandkuilen overwinterd

hebben, stvcrmen vroeg in het voorjaar, of warme, zonnige dagen; zij leggen hare

eieren op versch geveld hout , in bloot liggende wortels en in wortelstokken. De vraat-

figuren komen in voorkomen en in andere opzichten fnet die van IIy lurgu s ligni-

per da overeen; de moeder- en larvengangen zijn meestal zeer verward en loopen deels

loodrecht , stervormig of horizontaal ; ook de ontwikkelingsgang is dezelfde.

De larve en pof van H at er zijn door Perris , de levensgeschiedenis is door

Ralzeburg , FAchhoff en LOvendal; de levcnsivijze van cun i c ula r iu s , attcnuatus,
angustatus en glabratus is door Eichhoff , die van opacu s door Eichhoff,LOvendal

en Henschel; de larve en pop van pallia tiis zijn door Ralzeburg en Perris, de levens-

wijze is door Stein, Eichhoff, fudcich e. a. beschreven.

Van de 8 Ruropeesche soorten komen 7 /// Nederland en 1 in liet aangrenzend

gebied voor.

1 Halssciiild zoo bug als breed ol' langer, overal bcsti|ipcUI; veelal met cene gladde of kiel-

vormige middellijn; van voren niet ingesnoerd ([Siil)-gen. Hylastes i. sp.) 2

HalsschiUi opvallend lireedcr dan lang, naar voren sterk versmald en nabij den voorrand iets

ingesnoerd; overal diclit rimpelig bestippeld, met eene lljne, gladde, kielvoimige niiddcllijn

(Snb-gen. Hylnrgops Lcc.) 7

1 Soorten van bijna 4—4; mm. i). Bovenzijde bijna kaal; de dekseliilden , vooral naar liet uit-

einde, uiterst fijn, geelachtig bebaard. Het ^ met een bebaard groetje op bet laatste sterniet. 3

Kleinere soorten, bij uitzondering boogstens 3J mm. lang 4

3 De kielvormigc middellijn op den snuit is niet slecbis beperkt tot den dwarsindruk aan den

top, doch reikt nog tot op bet acluergedeelte van den snuit. Sprietknots roestrood, met geel-

acbtig uiteinde. Halssebild opvallend langer dan breed, in de grootste breedte nog altijd in

't oog vallend smaller dan de dekseliilden, met nagenoeg parallcle zijden, naar voren iets meer
versmald. Schildje glad. Dekseliilden aan de basis nagenoeg recht al'geknot; meer dan tweemaal

zoo lang als te zamen breed; i\\".\- weinig grove stippellijnen, waarin rondachtige stippels;

tusschenriiimtcn nagenoeg vlak, lijn rimpelig en lijn maar duidelijk bestippeld ; de naadstreep

weinig dicjicr ingegraven. Bij de var. hriinneus Er. zijn de dekseliilden niet volkomen twee-

maal zoo lang als te zamen breed, iets meer gedrongen, meer gewelfd en met grovere

scnipiuur; met grove stippellijnen, de binnensten sterk verdie|)t; de tussclienruiniten

smaller, meer gewelfd, dicht rimpelig, naar acluercn duidelijker korrelig; de bestippcling

op de dorsale tusscbenrnimten zelden nog zichtbaar. Halssebild langer dan breed, aan de

zijden afgerond, gewoonlijk dicht achter het midden het breedst; naar voren sterk versmald.

Deze var. gelijkt op c u n icu la ri us, docb de kielvormige middellijn reikt tot op bet

acluergedeelte van den snuit en het balsschild is langer. Ty|ie en var. zwart tot roodbruin.

Lengte bijna 4—4^ mm. Overal zeer gemeen op Pinus syl vest ris, doch ook op andere

Pin u s-süorten (pi nas ter, strobus e. a.). De var. Z'j-HWHt'M zeldzaam, bij Enschedé, Breda
en Oisterwijk. De kevers overwinteren en zwermen in Maart en .April. Zij graven achter

de schors aan den voet van jonge stammen en vervolgen hun weg in den grond aan de dikke
wortels (pinicola Bedel) !. ater Payk.

De kielvormige middellijn op den snuit is slechts tot den dwarsindruk aan den top beperkt.

Sprieten roestrood, de knots geelachtig. Halssciiild nauwelijks langer dan breed, aan de
zijden afgerond; naar voren sterk versmald, met aanduiding van eene gladde middellijn.

Dekseliilden i^ maal zoo lang als te zamen breed, met zeer grof rimpelige sculptuur; de
binnenste stippellijn verdiept; de basis tweemaal gebogen. Deze soort gelijkt overigens zeer

op ater, docb is wat plonipcr en meer gedrongen. Zwart, onuitgekleurd roodbruin.

Lengte 4—42 mm. Uitsluitend in sparren; verbreid, docb gewoonlijk weinig aangetroffen.

Levenswijze als bij ater 1. cuniculariu» Er.

4 Halssebild i^ maal zoo lang als breed, met parallele zijden en met grove, langwerpige, hier

en daar tot langsrimpcls ineenvloeiende, stippels; over het midden met eene gladde langslijn

1) Hij yro'^l'' uil^MiiiiiTiMf; kMiii'ii wi.'l ft'n> 'Kvoi'g-rikiNu[ihiri-il, lut iiiinsl.Mls 31 min., vcur.
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of met zwakke kiclvormige midiiellijii; van terzijde gezien met zeer korte, opgerichte

haartjes. Dckschilden lang, met parallele zijden; de tussclienruimten der matig fijne stippel-

lijnen met eene rij gebogen, fijne, tamelijk lange borstelhaartjes en bovendien naar het

uiteinde met duidelijke, zeer fijne, neerliggende beliaring; de dorsale tusschenruimten breeder

dan de stippellijnen. Zwart tot roodbruin. Lengte 3— 3-!; mm. Eveneens in verschillende

P i n u s-soorien , doch zeldzaam. VVarnsvcId, Juli 3. linearis Er

Halsschild weinig of slechts iets langer dan breed, met minder parallele zijden ; dicht bcstippeld,

de stippels rond; over het midden met eene fijne, gladde, kielvormigc langslijn .... 5

5 Stippellijnen der dekschilden krachtig en diep; tusschenruimten smal, smaller dan de stippellijnen,

in den regel slechts met eene enkele rij lijne korreltjes en lijnc, korte horstelhaartjcs. Halsschild

langer dan breed, langs de zijden weinig afgerond. Lang-gestrekt, dof; zwartachtig of donker-

bruin, onuitgekicurde exemplaren rood- of geelbruin; veelal alleen de dekschilden roodbruin-

achtig. Lengte 2 — i\ ram. Niet zeldzaam in wortels en wortelstokken van jonge dennen;
levenswijze als van atcr. Volgens Eiclilwf znu deze soort veelal de boorgaten en moeder-

gangen van ater binnendringen en van hier uit verder knagen 4. attenuatus Er.

Stippellijnen der dekscliilden tamelijk lijn; de na.idstreep grover bestippcid en dieper ingedridtt;

de dorsale tussclienrnimten opvallend breeder dan de stippellijnen, van achteren met eene

rij, van voren met twee onregelmatige rijen lijne korreltjes en fijne borstelhaartjes ... 6

6 Halsschild opvallend langer dan breed, met van achteren bijna parallele zijden, naar voren

duidelijker versmald. Snuit met eene korte, verdiepte langsstreep aan de basis. Lichaam smal,

dof; zwart tot roodbruin. Uverigens zeer verwant aan attcnnatus, doch doorgaans iets

grooter. Lengte 2i— ruim 3 mm. Gemeen op dennen, volgens Ei clili
off' ook op sparren.

5. angustatus Er.

Halsschild zoo lang als breed, aan de zijden sterk afgerond, naar voren meer versmald. Snuit

zonder verdiept laiigsstreepje aan de basis. Deze soort gelijkt zeer op angustatus, doch

is meer gedrongen, breeder, plomper en doorgaans iets grooter. Lengte 3— 3J mm., zeld-

zamer kleiner (2^ mm.). Eveneens verbreid en op sommige plaatsen niet zeldzaam; achter de

schors van dennenwortcis en wortelstokken. Veelal met angustatus Er. verward.
(angustatus Gylh.j 6. opacus Er.

7 Lengte 4i—5 mm. Hals^child duidelijk smaller dan de dekschilden; krachtig en uiterst dicht,

eenigszins rimpelig hestippeld; met fijne, gladde, kielvorinige middellijn. Dekschilden ongeveer

de helft langer dan te zamen breed, met diepe stippellijnen; tusschenruimten eenigszins

gewelfd, rimpelig, alleen aan het uiteinde met eene rij duidelijke korreltjes en borstel-

haartjes. Pekbruin of roodbruin, weinig glanzig. Snuit met eene kleine, kiclvormige middellijn

en van het voorhoofd door een dwarsindruk gescheiden. In bcrgstreken op sparren. De
moedergangen achter de schors zijn loodreclit, betrekkelijk kort ("5— 8 cm.), bochtig, zij

beginnen met eene onregelmatige verwijding; de larvengangcn zijn lang, verward en loopen

slechts plaatselijk in het spint, vooral naar de uiteinden, waar de lange popholten voor de

helft in het spint ingegraven zijn. De vraatliginir is onregelmatig, de gangen opvallend wijd

en diep. Zij komt gewoonlijk in gezelschap van Tomicus typographus voor. Niet

inlandsch. In de Rijnprov. bij EIberfeld.

(decumanus Er., tenebrosus Sahih.) (glabratns Zetterst.)

Lengte 2f—3 mm. Halsschild weinig smaller dan de dekschilden; dicht rimpelig hestippeld;

met fijne, kielvormig verheven middellijn. Snuit met weinig verdiepte groef, welke ook
nagenoeg ontbreken kan en zeer zwakke of ontbrekende, kielvorinige middellijn. Tusschen-

ruimten der stippellijnen nagenoeg tot aan de basis met eene rij korreltjes en opgerichte

borstelhaartjes. Zwart, halsscliild en dekschilden, behalve de zwarte zijranden, roodbruin;

(ijn geelgrauw behaard. Een exemplaar uit Loosduinen is slechts ai mm. lang. Overal gemeen
achter de schors van sparren en dennen, doch ook van ?ilversparren, Weymouths-pijnen en

lorkenboomen. Zij schijnt altijd hoornen aan te tasten, welke reeds door andere insecten

bezocht zijn. De moedergangen zijn éc'uarmig en loopen loodrecht in den stam; zij zijn zeer

kort C'5~5 "^"'O '^" \vijd, op vele plaatsen onregelmatig ingesnoerd en verwijd, daardoor

eenigszins met een darmacluig voorkomen, hier en daar deelen zij zich tegen het uiteinde

niet zelden gaflelvormig in tweeën. Het begin eener moedergang is meestal knievormig

gebogen. De larvengangcn zijn opvallend lang, doch niet zeer talrijk; zij loopen meestal

in de schors, in de lengterichting van den stam of den tak, zijn onregelmatig en kruisen

elkaar veelal. De vraatligureii staan veelal zoo dicht aaneen, dat de geheele bastlaag der schors

in molm omgezet is. De kevers zwer.nen reeds in Maart of in het begin van April, soms

wanneer er nog sneeuw ligt; daarna buren zij spoedig staande of gevelde boomen aan, het

liefst met dikke schors. Volgens Eich'iojf komt gewoonlijk eene dubbele generatie voor,

waarbij de in het najaar ontwikkelde kevers der tweede generatie in zandkuilen en in scliors-

reten overwinteren; hij uitzondering overwinteren ook larven en poppen. Ikpaald schadelijk

schijnt deze soort niet te zijn, in het buitenland heeft men echter meermalen het tegendeel

waargenomen . . 7. palliatus Gylh.
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II. Cryptiirgiis Kriclis.

FAiidknop der sprieten ^i;root , scheef-eivormig , niel geringd ; scapus lang, ?iaar het

uiteinde knotsvorwig Terdikt , ongeveer zoo lang als de halve spriet; funiciilus slechts

2-ledig, het ie lid scheef-peervormig, zeer groot, het 2C omgekeerd-kegelvormig{I''ig. 123 IV).
Kop sterk neergebogen , van boven naimielijks zichtbaar : naar voren ternaincernood

S7iuitvormig verlengd. Halsschild gewoon bcstippeld. Dckschilden met duidelijke stippel-

lijnen ,• de 2 randlijncn naar achteren altijd sterker, meer groe/achtig, verdiept ; o/> het

gelijkmatig afhellend-a/gero?ide uiteinde geleidelijk Jijner wordend ; met eene verdiepte

naadstreep. Lichaam uiterst klein, cylindervormig ; met den habitus van Ilylastcs
at er in miniatuur.

Deze allerkleinste Scolytiden leven uitsluitend in de schors van Coniferen, in

moeilijk herkenbare , venvardc gangen; veelal gebruiken zij de l'oorgaten van andere

bastkevers als toegang.

De larve van O pus illus is door Ratzeburg en Perris, de pop door Ratzeburg,

de levenswijze door Eichhoff
,
Judcich en LOvendal; de lei'enswijze va?: cinereus door

Henschel beschreve?i.

Van de 6 Europeesche soorten komen i /;/ Nederland en i /;/ het aangrenzend
gebied voor.

Iloveiizijile glanzig, nngcnueg glad. Halsschiki gelijkiiiacig, weinig cliclu bustippclil; liaarcusschun

lijn gecliagrinucrd, waartiuor de glans iets minder is dan op de del;scliiiden; iets langer dan
breed. Dekscliildcn liuogstcns tweemaal zoo lang als te zan:cn breed, glanzig; de stippellijnen

sterk, dnidelijk van elkaar geselleiden, langs de zijden fijner, de naadstrccp dieper; do
stippels rond; ttissclieiiruimten met eenc enkele lijne stippelrij en met enkele, in rijen ge-

|ilaatstc, weinig dnidelijke, lange borstelliaartjcs. Zwart, veelal de dekseliildcii roodbruin;
of' geheel rood- of geelbruin. Lengte ongeveer i imn. Verbreid in de diluviale streken, op
enkele |)laatsen in massa. Vooral in sparren, doch ook in dennen, zilversparren, lorken en

in den U'eymouths- en zeepijn, meestal in jonge (12— 15-jarige) boomen. De kevers knagen
binnen in de schors; van de afzonderlijke moeder- en larvengangen is gewoonlijk weinig te

zien. Pcrris heeft aangetoond, dat de kever eene tamelijk brecde gang in de lengte, zonder
paringskamer, knaagt, van waar uit de zeer dicht aaneeiistaande eigroefjes, sterk gewonden
Inrvengaiigen uitgaan. De kevers dringen door de boorgaten van andere kevers naar binnen.
Er zouden twee generaties voorkomen. Doorgaans schijnt deze soort weinig scliade aan te

richten, ofschoon in bet buitenland toch gevallen van groot nadeel bekend zijn.

I. pusillut Gylh.

1'iovenzijdc mat, dicht en fijn behaard. Halsschild aan de basis schubachtig gechagrineerd, uiterst

lijn en dicht bestippcld; bij bet $ zeer weinig, bij bet ^ merkbaar langer dan breed. Dek-
schilden met fijne, eenigszins ingegraven stippellijnen; de stipiiels iets in de breedte geplaatst;

tu-sscheiiruiinten zeer smal, dwarsrimpelig, met eene dichte rij stippeltjes en haartjes. Kastanje-

bruin of roodbruin, onuitgekleurde exemplaren geelachtig. Lengte niim i— li mm. Vooral

0|) dennen, doch ook op sparren; veelal met pusillus. De bochtige nioedcrgangen zouden
horizontaal loopen. Niet inlandscli. In de Rijnprov. en Haiinover.

(tenerrimus Salilb.) (cinereus Herbst)

Tliiiiiimiriru.s Eichli.

Sprietknop klein, rondachtig-eivormig , met 4 onduidelijke ringen ; funiculus lang,
yledig, het ie lid groot , kogelvormig-verdikt. Kop kogelvormig , nagenoeg geheel onder
den afgcronden voorrand van het halsschild teruggetrokken. Onderlip breedhartvormig;
tong smal , klein; 2e liptaster-lid grooter dan het \e. Dckschilden hoogstens met in langs-

rijen geplaatste stippels , met lange , lichte , wollige beharing ; zonder verdiepte naad-
streep ,• het afhellende uiteinde naast den naad afgeplat of breed gegroefd. De eerste

3 tarsleedjes nagenoeg even lang
,
gewoon.

Dit genus vormt den overgang der Hylastini tot de Tomic i ni.

Van de 8 Europeesche soorten komt i in het aangrenzend gebied voor.

Uenigszins cylindervormig; glanzig zwart, onuitgekleurd roodbruin; zeer lang, witachtig behaard.

Sprieten geelachtig; pooten bruinrood, de dijen veelal iets berookt. Halsschild langer ilaii

breed, grof en dicht bestippeld; met eene, gewoonlijk weinig duidelijke, gladde middellijn.

Dekscliilden i'\ maal zoo lang als te zaïiicn breed, zoo breed als het halsschild; met dicht

opeen staande, weinig regelmatige rijen van diepe stippels, welke ook op het af hellende uiteinde

48
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en aldaar, hij liet ^, ook op ecnc iliiidelijkc langsgroef langs den naad voorhanden ziin;

hij het $ vertoont het afhellende niteinde hijna gccne langsgroet'. Lengte 2 - 2?^ mm. Op cenige
kruidachtige Lahiaten, vooral op Teiicriuni sco rodo 11 ia , doch ook op Origanntn
V u 1 gare, Bc ton ica o f ficin n 1 i s en zelfs op La mi 11 rn al h uni. Zij veroorzaakt stengel-

gallen, welke, volgens Budihhcrg , ontstaan door het hinnendringen van liet J in den stengel,

waar zij de eieren in onregelmatige liolteii legt; zij zwermt in Mei; in liet midden van juli

is de eerste generatie ontwikkeld, in het hcgin van Scptcmher verschijnen de kevers der
tweede generatie, welke in de stengels overwinteren. Niet inlandscli. In de llijnprov. hij

Elherfeld. De larve, pi^p en ontwikkeling zijn door Biiddcbefg hcschrcven.

(Kalt e 11 ha ch i i RaclO O

I y. Tribus T o m i c i N i.

12. (!r.vi»lialus Erichs.

S/>/ii/k/io/> ovaa/ of verlengd , inet 4 nicfr of minder duidelijke rin,i;en ; f11n ieulus

4- of ^-ledig , het \c lid ,i;root en cenigszins ko:e;elvormig , de volgende leedfes klein en
dielit opeen gedrongen. Oogen van voren al of niet uitgerand. Halssehild op de voorhelft
tnet een groot, meestal eenigszins driehoekig , overal duideli/k l'egrensd oppervlak, 7vaarop
korrelige buitfes in concentrisehe rijen of verstrooid ; aan den voorrand , in het midden,
hetzij met eene rif fifne korreltfes, of met kleine, doornaehtig uitstekende tandjes ; aan
de basis fijn en smal gerand. Deksehildcn dieht , stoffijn, sehubaehtig behaard, of met
rifen licht gekleurde , dikke borstelhaartjcs. Lichaam klein , meestalgeheel ofgedeeltelijk
mat; in habitus en kleur aan Cis herinnerend.

De meeste soorten maken , hetzij in Co n ife r e n of in loofbooinen
,
gewoonlijk

gebogen moedergangen , met ruime broedkamers , waarin de eieren in hoopjes gelegd
worden en van 7vaaruit de larven naar verschillende richtingen verder graven. Enkele
soorten komen voor in handelswaren , vooral in havcnplaatsen.

De levenswijze van C. piceae is door Ratzebnrg, Niirdlinger en fudcich : die

van abictis door Eichhoff ; de larve en pop van tiliae zijn foor Lindemann , de
levcnsivijze is door Nordlingcr , Eichhoff en Lovendal ; de larve en pofi van fagi zijn

door Buddeberg , alsmede de levenswijze is door Eichhoff, Nordlinger en Lovendal ; de
levenswijze van aspcratus is door Heeger , Nordlinger , Eichhoff en fudcich be-

schreven.

\'an de 19 Eiiropcesclie soorten komen 4 in Nederland en 8 /;/ het aangrenzend
gebied voor.

1 Deksehildcn met duidelijke, neerliggende, stolTijnc haarschubics bezet, welke dikwerf de
grondkleur van het lichaam vcrtoonen en dientengevolge gemakkelijk over het hoofd worden
gezien; bovendien nog met of zonder opgerichte, langere beharing; zelden niet rijen van
korte horstelliaartjcs; o|) het afhellende uiteinde nimmer langs den naad afgeplat. Ilalsscliild

mat. FnniciiUis 4-ledig 2

Deksehildcn zonder haarsehiihjes, doch veelal gewoon, lijn behaard of glad en steeds met rijen

van wit- of geelachtige, sclmbachtigc borstelhaartjes. Halssehild in den regel glanzig, de

voorrand in het midden met een grooter of kleiner aantal kleine, naar voren uitstekende

hnltjcs. Fnniciilns 5-ledig 2) 7

2 Voorrand van het halssehild in het midden zonder uitstekende bultjes, daarentegen meestal

niet eene weinig in 't oog vallende rij zeer kleine korreltjes. Oogen van voren iets uitgcrand

(Sub-gen. Tacn io gl y p te s Bedel) 3

Voorrand van het halssehild in het midden met eenige, gewoonlijk 2, dicht aaneenstaande,

spitse bultjes. Oogen niet uitgerand (Snh-gen. Er n o |) o rus Thoms.) 6

3 Dekschilden met rijen van tamelijk lange, opgerichte, grijze haren; ongeveer 1^ maal zoo lang

als het halssehild, meestal iets lichter gekleurd; onduidelijk, nauwelijks zichtbaar hestippeld.

Langwerpig-ovaal, gewelfd, bruin. Halssehild veel breedcr dan lang, aan de basis het breedst;

1) Naverwaiile soorten iii ziiidolijker .slri-kfii li'viii In de wurli-ls pn tic slfnij^ols van E u |i li o rb i a-sooi

Spanje uji wilde Kidderspooi (D e 1 p li in i n in e o n s o 1 i d a).

Ü) <>r alle soorlen van liet Sul)-f;en. H y p o I li e n e in u s Weslw. een ri-ledi^en iïiiiienins lieblien is iiiij

j;eblekeii. Van selosus en H a in p e I is liet /ekel' (van H a iii p e i kon ik liet zelt onder/oi-keii) ,

e r u d i t u s kon ik liet niet nagaan; biJ e i' n d i t u s zju de tniiieulus sleebts 3-ledig zijn.
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van vorun met een, tot iets ncliter het midelen reikend, np|iervlnl; waarop conccntrisclic rijen

v;ni korrelige bnlijes. Overigens gelijkt ilezc soort op abi e t is. I,engte i J— i
/,
mm. Deze soort

leeft in zilvcrs|iartcn, vooral in liet topgetleelic van oude, alsook in jonge, kwijnende hoornen;
ook wel in lorkenhoomen gevonden. In het eerste geval zet het kwaad zieh voort van uit

de hoogste tal;ken .steeds verder omlaag. De nioedergangen zijn onregelmatig, kort en hreed
;

daarin worden de eieren afzonderlijk gelegd en knagen de larven van daaruit, elk voor zich,

ceiic afzonderlijke, korte gang in de schors; de popholien liggen gedeeltelijk in het spint.

Kr zouden twee (wellicht nog eene derde) generaties voorkomen, liet eerste zwermen heeft

plaats in Maart en April, het tweede in Jnni. Het zijn de kevers welke overwinteren. Zij

schijnt vooral in gezelschap van Toinicns curvidcns voor te komen. Niet inlandsch.

In Noord- en Middel-F.nropa (piccae Ratzeb.")

Dekschilden met weinig in 't oog vallende rijen van niierst korte haartjes, of met dicliie rijen

van korte schidihaartjcs 4

tiet met Iniltjcs bezette gedeelte op de voorhelft van het halsschild zeer groot, ver achter liet

luidden van de schijf reikend. Dekschilden zonder rijen van korte, gele borstelhaartjcs, slechts

met enkele zeer korte haartjes bezet 5

liet met bidtjes bezette gedeelte op de voorhclft van het halsschild met fijnere scidptiuir, naar

achteren het midden van de schijf nauwelijks oversihrijdend ; geheel aan den voorrand
zonder rij van in 't oog vallende korreltjes. Dekscliilden met dichte rijen van geelachtige

borstelhaartjcs, de borstelhaartjcs kor:, eenigszins schubachtig; bovendien met vrij duidelijke

stippclrijen. Lichaam naar verhouding smaller en gcstrekter dan ah iet is; pekzwart, de
pooien roodbruin. Lengte ij mm. In geimpiu'teerde |alappa-wortels uit Brazilië. Niet inlandsch.

In Hamburg (jalappac Letzn.J

Dekschilden bijna tweemaal zoo lang als te zanten hreed, de stipiielrijen op het afhelicnde uit-

einde veel fijner of geheel uitgewischt; met korte scbnbhaartjes als 't ware bestoven. Halsschild

breeder dan lang, kort voor de basis het breedst; de bultjes op de voorhelft staan gedeeltelijk

verward, gedeeltelijk iu concentrische rijen; de voorrand niet of slechts met uiterst korte

haartjes bewimpcrd. Lichaam nagenoeg cylindcrvormig; donkerbruin, onnitgekleurde exemplaren
lichtbruin of geelachtig; sprieten eii pooten geelbruin of geelaclitig. Lengte il—2 mm.
Vooral in sparren, meestal in jonge booincn eu gekapt hout, doch ook veelvuldig op dennen,
zilversparreii , zeepijncn eu zelfs op Weymonihs-pijnen. Zij zweruieu reeds in Maart en liebben

twee, soms zelfs drie generaties. Zij overwinteren als goed uitgeklcurde kevers. De vraat-

liguiir is in de bastlaag (PI. V lig. 3). De moedcrgaugen zijn kort en breed, eenigszins

rondachtig, doch niet regelmatig, hetzij meer in de lengte of meer in de breedte uitgeknaagd;

de larvengangcn gaan van hier nit, meestal in de lengterichting vaii den stam of den tak. Ge-
woonlijk zijn de larvengangcn buitengewoon verward, waardoor van eene regelmatige vraat-

ligiinr, die overigens diep in het spint ingegraven is, geen sprake is. De kevers tasten meestal

eerst de takloten aan. Gewoonlijk komt zij voor iu gezelschap van andere kevers achter de

schors, die reeds door andere insecten is aangetast; daardoor is zij gewoonlijk weinig schadelijk.

Verbreid en soms zeer gemeen, o.a. iu de dninstreek op afgevallen deuncntakken.
(tiliae Gylli., nee Panz.) i. abielis Ratzeb.

Dekschilden meer gedrongen, ij maal zoo lang als te zaïnen breed, bovenop iets vlak

gedrukt; de stippelrtjeu ook op het afhelicnde uiteinde duidelijk verdiept. Halsschild naar

verhouding breeder dan bij abi et is; doch korter eu ploinpcr. Lengte rJ mm. Op Larix.
Niet inlandsch. Zij zou in VVest-Duitschlaud gcvoudcn zijn. . . . (i n t e r ni e d i us Ferrari)

Dekschilden nauwelijks i| maal zoo lang als te zaïneu breed; met onduidelijke stippelrijen en

met in rijen geplaatste, witacluige scluibhaartjcs. Halsschild veel breeder dan lang, achter

het midden sterk afgerond-verbreed; met een smal oppervlak, waarop vier dwarsrtjen van
grove bultjes; de voorrand in het midden met 2 of 4, dicht aaneenstaande, spitse bultjes.

Pekbriiin, oiuiitgeklcnrde exemplaren bruingeel of lichtgeel; matglanzig. Sprieten en jiooten

roodbriiiu. Lengte ii— \i mm. Iu de bastlaag van kwijnende takken van linden, bij uitzon-

dering ook op den haagbeiik; zij zwermt iii April eu Mei. De nioedergang is tweearmig,
horizontaal; soms is de eene arm meer ontwikkeld dan de andere, of ontbreekt zelfs eene

lier twee; de vertikalc larvengangcn zijn zeer kort. De vraatligurcn staan gewoonlijk dicht

opeen. Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij lUberfeld, ook in Hannover. . . (tiliae l'anz.)

Dekschilden 2^- maal zoo lang als te zauien breed; lang en smal, cylindcrvormig; met onduidelijke

of bijna onzichtbare stippelrijen; spaarzaam, stodiju, grauw beschubd en meestal alleen van
achteren met rijen van dtiidelijke, grys- of geelachtige, iets opgerichte liaarschnbjcs. Halsschild

met een breed oppervlak, hetwelk weinig regelmatig met lijne, doch duidelijke, schiib-

achtigc btiltjes bezet is; de voorrand in 't midden met 2, dicht aaneenstaande, spitse bultjes.

Zwartbniin of kastanjebruin, onnitgekleurde exemplaren bruingeel; sprieten eu pooten roest-

kleurig of geelachtig. Deze soort oiulersclieidt zich vooral door ilc smalle, cylindervormige
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geilaante. Lengte li— i^ mm. Op beuken, in de linstlang van kwijnende, dunne takken,
zeldzanicr op kwijnende, dunne stammen, vooral in de nabijheid der lioeken. De nioederi;angen
zijn zeer onregelmatig, gewoonlijk in vertikale ricbting, de larvengangen beginnen zeer lijn

en loepen meestal in de lengterichting slingerend. Bij Arnhem. Febr. en Maart. In de Rijnprov.,
Wesrl'alen en op Borkum (Tliomsonii Ferrari) 2. fagi F.

7 Dekschilden slechts met fijne stippellijnen of zonder dezen, de tusschenruimten meer of minder
dicht behaard, bovendien met eenc weinig duidelijke rij borstelliaartjes; het afbellende niteinde

langs den naad meestal neergedrukt, van voren op de 3e of 4e tiissclicnruimte veelal met
eene buil of een bidtje. Malsscliild zonder duidelijke liaarschubjes. Sprietknots langwerpig-
eirond (Sub-gen. T r y p opli loe us Fairm., Glyptoderes Eiclih.) 8

Dekschilden veelal met krachtige, regelmatige stippellijnen ; niet duidelijk of slechts zeer spaarzaam
neerliggend bebaard; daardoor meestal glanzig; tiisscbenruiinten smal, met eene rij van wit-
of geelachtige, dikke schnbliaartjes; het afbellende uiteinde gelijkmatig gewelfd. Halsscliild

eveneens met opgerichte selnibbaartjes bezet. Sprietknots rondacluig (Sub-gen. 11 y p o tli e n e-

mus VVestw., H o moeoc rypba I us Lindem., S tepban ode re s Eiclili.) y

8 Dekschilden op de schijf met lïjnc, maar duidelijke stippellijnen; bijna tweemaal zon lang als

te zamen breed, op het afbellende uiteinde duidelijker gestreept, langs den naad vlak neer-
gedrukt, de naad zelf dakvormig verheven; met eenc groote, gladde, uitpuilende schoiidcrbuil;

tusschenruimten met rijen van weinig in 't oog vallende, doch, van terzijde gezien, vrij

duidelijke, opgerichte haartjes; de 4e tussclieuruimte nabij het uiteinde bij het g met eene
dicht behaarde , kleine buil. Lichaam breed en [domp, met den habitus van p i c e a e , doch iets

grooter; doidier pekbruin, onnitgekleurde exemplaren geelbruin; sprieten en pooteu geel,
de sprictknop bruin. Halsscliild van voren met een breed oppervlak, waarop zeer grove,
iu breede concentrische rijen geplaatste bultjes; van achteren bestippcid, glanzig. Lengte
2— 2J mm. Achter de schors van Po p 11 Iu s al ba. Niet iiilandsch. In de Rijnprov. bij DiisseldorI'.

(grannlatus Ratzeb.)

Dekschilden op de schijf zonder of met teruauwernood merkbare stippellijnen, nauwelijks
tweemaal zoolang als te zamen breed, stofliju behaard en met rijen zeer korte, grijze borstel-

liaartjes op de tusschenruimten; op het afbellende uiteinde sterk afge|)lat, met eene duidelijke
fijne streep, de tussclienruimte aldaar langs den naad iets dakvormig verheven; bij bet ^ de
4e tusschenrnimte nabij het uiteinde met een spits bultje. Zwart, matglanzig; sprieten en
ponten geel. llalsschild eenigszins half-kogelvormig, aan de basis het breedst; op de voor-
lielft met een breed oppervlak waaro|i bultjes, van achteren uiterst fijn bestippeld en glanzig;

de voorrand in 't midden met 4 naar voren gerichte korreltjes. Overigens onderscheidt zich
deze soort door haren glans. Lengte I3- i* mm. Achter de schors van Populus tremula,
en wellicht nog van andere populieren. Zeldzaam; den Haag, Haarlem, Valkeveen, Zierikzec,
Doetinchem en Iluissen; Mei—Aug (binodnlus Ratzeb.) 3. atperatus Gylh.

9 Het met korrelige bultjes bedekte oppervlak van het halsscbild van achteren sterk bultig opge-
richt, waardoor bet niet in betzelfde niveau van de dekschilden, doch veel hoogcr gelegen
is. Halsscliild groot, in 't midden liet breedst, aan den voorrand slechts met 2 tot 4 uitstekende
korreltjes; de breede bidtjes op de voorhelft zijn verspreid en naar achteren gericht ; aan de
basis en aan de zijden lijn, korrelig bestippeld. Dekschilden bijna tweemaal zoo lang als te

zamen breed, met uiterst iijnc stippelrijeii; de tusschenruimten met in rijen geplaatste borstel-

haartjes. Lichaam tamelijk kort, sterk gewelfd, pekzwart, weinig glanzig, witachtig behaard;
sprieten, pooten en gewoonlijk ook het met bultjes bezette oppervlak op het halsscliild

roodachtig. Lengte bijna li mm. In liavenplaatsen, met waren, vermoedelijk uit West-Indië,
overgebracht. Niet inlandsch (setosus Eichli.)

Het met korrelige bultjes bedekte oppervlak van het halsscliild van achteren niet sterk bultig
opgericht, waardoor het, benevens de gladde achterhelft van liet halsscliild, in hetzelfde
niveau van de dekschilden gelegen is. Hals.scliild aan den voorrand met 4 tot 8 uitstekende
korreltjes of kleine tandjes. Dekschilden met korte, in rijen geplaatste scbubhaartjes ... 10

10 Dekschilden ternauwernood meer dan i^ maal zoo lang als te zamen breed; met grove, diepe,
tot aan bet uiteinde duidelijke stippellijnen; de tusschenruimten smal, zeer onduidelijk dwars-
rimpelig, met eene rij lijne, geelbruine borstelhaartjes. Halsscliild aan den voorrand met 4
tot 6 kleine tandjes; het met lijn korrelige bidtjes bezette oppervlak naar achteren tot over
bet midden reikend. Zwart, onnitgekleurde exemplaren geelachtig; sprieten en pooten geel-

achtig. Lengte 1^

—

1\ mm. Rotterdam, in Afrikaansclic koffieboonen, welke door de larven
uitgeknaagd werden 4. Hampei Ferrari i).

Dekschilden gestrekt, nagenoeg tweemaal zoo lang als te zamen breed, met duidelijke, doch

1) Hieraan verwant is de mij unliekende C. K ü u e in a 11 n i i Reilt., welke t'u\i vnural ..ndei>.lieidt duuc de duukei
zwarte bui'stelliaarljes u[> de deksubilden. In Brenien uit Fara-nulen.
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omliciic stippellijnen, ilc stippels iii ilc Ineeiltc iiitgcirokken; tnssclicnniiniten cenigszins

(Iwarsrimpclig '

'

1 1 Eeiikleurij; rocsiliruin , sprieten en pooten geel. Voorraml van liet lialsscliiUi gewoonlijk niet

6 tandjes. DekschiUlen op de tussclienrii'inuen met geelachtige, vrij lange borstelliaartjcs,

welke aan de liasis dun, naar den top iets verdikt zijn. I.cngie 1!, mm. In A ree a-noten,

uit Oost-Indie. Niet inlandscli (arecac Ilornnng O)

Urninzwart, kop en lialsschild geelrood ; S|)rieten en pooten geel. Ilalsschild aan weerszijden,

vóór liet midden, met een diiidelijken dwarsindruk. Dekseliilden in de tiissclienruiimen met

rijen uiterst korte, dikke, naar liet uiteitide dikkere, algeknottc scluibliaartjes. Lengte )- 1 mm.
Niet inlandscli. In Engeland in den liand van een oud boek aangetrolTen.

(e r n d i t tl s Westw.)

VA. Pit.voplitliorns Eichh.

Sprictknots ovtxal , ecni,^sziiis ;^ckcd {^-/cifli;) , aan ik randen duidelijk geringd

;

funicultts y/edii;, het \c lid gnwt
,
pcervormig (Fig. 123 F). Ilalsschild aan de basis

fijn gerand. Dekschilden op het af hellende uiteinde, langs den naad , met eene gladde

of gechagrineerde groef. Lichaam lang-gestrckt , cylindervormig. Het J met een duhter

behaard voorhoofd.

De levens7i.'ijzc van F. Lic htenst ei ni i is door Ratzeburg, Nnrdlinger en Eich-

hoff; de larve en pop van ra mulomm zijn door Perris ; de levenswijze van micro-

graf hus is door Nördlinger , Eichhoff en Judeich beschreven.

Van de 6 Europeesche soorten komen i /,'/ Nederland en i of 2 in het aangrenzend

gebied voor.

1 Toprand der dekschilden geinceiiscliappelijk afgerond, de naadhock niet uitstekende; liet al'-

liellende uiteinde inct lange liarcii bcwimperd ~

De naadlioek der dekschilden ecnigszins hoekig uitstekende; bet arhcllciule uiteinde, langs den

naad, met eene brcedc, gladde langsgroel', welke het laatste derde gedeelte der dekschilden

inneemt; met duidelijke stippelrijciï en gladde tusschcnruinitcn. Roodachtig-pckbruin ol'roes:-

rood. Sprieten en pooten bruingeel. Ilalsschild langer dan breed, O]! de voorhelft grof korrelig,

op de achterhell't verspreid en zeer lijn bestippcld. Het $ met een goudgelen haarbuiidel op

bet voorhoofd. Lengte \\—\\ mm. Op sparren, zeldzamer op dennen, zilversparren en op

den Weymouths-pijn , vooral 'in de takken van 6- tot S-jarigc planten; ook tast zij afgebroken

en gekapte takken en heksenbezems aan; soms schadelijk. De vraatiiguur is eene duidelijke

stergang (PI- V lig. 4 en 5), bij welke uit een diep in het spint uitgeknaagdeparingskainer

4 tot 7, meer of minder bochtige, met matig diclit aanecnstaande eigroefjes voorziene

niücdergangen, van 2—5 cm. lengte, uitgaan. Behalve in de bastlaag duidelijk zichtbaar,

zijn zij vooral diep in het spint ingegraven en van zeer scherpe randen voorzien. Veelal

hebben de stervormig uitccnioopeiute niocdergaiigen neiging om in de breedte te loopen,

terwijl de uit de eigroefjes initspringcnde larvengaiigen, voor zoover de larven niet genood-

zaakt' zijn voor de moédergangen of voor reeds bestaande larvengaiigen uit te wijken, de

lengterichting van den boom volgen, om wanneer zij niet genoeg kunnen graven, ook wel

eens onmiddellijk omkeeren. De popbolten zijn lang-gestrekt en liggen in de bastlaag. Veelal

staan de gangen buitengewoon dicht opeen gehoopt. Niet inlandscli 2)
(pityograpluis Ratzeb.) (m icrograpb us L.)

2 liet afbellende uiteinde der dekschilden aan weerszijden met eene breede, gladde langsgroel;

bij het J met eene rij van 4 of 5 haardragende korreltjes, bij het $ alleen met haartjes.

Deze soort gelijkt ü|i m icrogra p h u s, doch is iets gruotcr en meer gedrongen. Halsschild

van voren sterker gekorreld. Dekschilden met duidelijke stippelrijeu , welke naar het uiteinde

iets dieper en grover worden. De haarbuiidel op bet voorhoofd van het 5 is grauwgeel.

Lengte 15 -2 mm. Op P i n u s-soorten , vooral in dunne takken, ook in de dorre takken

Ik bivit iii iiiijnr i:oll«:lie vn\ |.;iar i'spiiiplari'ii vau eene C ! V |i h a I u s-soorl uit Ousl-bidlsuhe Kiuaba»! . af kuiiislii; van

wijlen Vri,(. Ci. Miil^hr . briden beantwiiurden vri] wel aan de' li.-sclirijvinK van C ;. r i- c a i- . dmb lljn oii|;e\wr IJ mm.
lang: de beliarhli; unllireeVl, bebalve up hel uileinde der dekwhildin ,

waar nnf enkele liaai-ljes aanweii}; jijn
;

ik verniued

dat deze exemplaren sterk at'tiewreven zijn.

Ol'sehoon deze sonrl als de incest alseiueeiie van liet genus be>eliüuwd wurdl en hare levenswijze en de^ duur haar veroor-

zaakte sehade door viTselieidene sehnjvers lies[iroken is. zoo is liet merkwaardig dat niij noili uil Nederland, noeh lut

eenij: ander gedeelte van ons gebied exemplaren zijn bekend geworden. I>e uil Nederland opgegeven exemplaren bebooren

alleen tol r a m u 1 o rtl m Perris. In ons gebied sehi|nt zij door P. r a ni u 1 u r il m Perris vervangen Ie worden. Ook Bfile

vermeldt uit het t<BassiD de la Seine» alleen rauiulüruui.
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v;iii zg. Iicksciibczciiis. De mijci1i;rg;iiigen zijn van het stervoniiigc tyi'c, diep in de Ikim;

van nit de dnidclijke paringsliainer gaan 2 tot 5 armen nit, welke in dinine taliken veelal

in de lengtc-fieluing loopen; naar gelang de vorm der takken en der vertakkingen is de

rnoedergang soms meer ol minder S|iiraalvonnig. Niet inlandseh. In VVcst-üuitselilaiid.

(Lielitensteinii Ratzeb.)

Het ai hellende uiteinde der dekseliilden aan weerszijden met eene smallere, op den bodem zeer

lijn lederachtig gerimpelde langsgrocl', zonder bultjes; stipiielrijcn op de seliijt' dieliter aan-

eenstaande; tn.sschenrniinten eenigszins dwarsrimpclig. Halsscliild iets grover, doch niet dichter

be.stippeld. Zwart of pckbruin, cnuitgekleurde cNcmplaren gcelacluig-roodbrnin, glanzig.

Deze soort gelijkt zeer op m ie rogra p h n s en schijnt daarmede veelal verward te worden.

Behalve door de doorgaans donkerder kleur, onderscheidt zij zich doordat de naadlioek der

dekschilden niet hoekig uitsteekt, doch de toprand gemeenschappelijk afgerond is; bovendien is

de naad i.aar achteren neergedrukt, de langsgroelaldaar niet glad maar rimpelig. Lengte ij— ij

nim. In de eind- en zijtwijgen der takken van kwijnende dennen en zeepijnen, nimmer in

lakken van meer dan i cm. dikte; April— December. De larvengangcn, welke inde dinine

twijgen niet in de breedte-richting kininen loopen, nemen eene vertikale richting aan, derhalve

meer ol' minder evenwijdig aan de gang die van de paringskamer uitgaat. Deze soort over-

wintert als kever, zeldzamer als volwassene larve of pop. Er zijn jaarlijks 2 of 3 generaties.

Door het geheele land verbreid en op sominigc plaatsen vrij gemeen; altijd in gezelschap

van Pityogenes bidentatiis. Ook in België en in de Rijnprov. 1).

I. ramulorum I'erris.

14. Pityogenes Bedel.

Dit :^cnus oiidcrschcidt zich vooral door de fijne slippclrijcn op de dekschilden

cii de meer of iiiiiider duidelijke
,
gladde , vlakke laiigsbttil op de achterlielft van het

liiilsscliild ; bovendien is het halsschild aan de basis, in 7 midden, niet f^erand en vcr-

toont aan de zijden , nabij het midden , een dn'ars- of scheeveii indruk ; op de voorhel/t

met duidelijke, korrelige bultjes bezet. Het af hellende uiteinde der dekschilden bij hei i
met 2 of 3 krachtige, tandvormige buitfes (Fig. 122 //); bij het 2 met een diepen indruk
langs den naad en met eenige kleine bult/es of korreltfes , of ïocl gejt'oon. Prosternum
niet tusschen de voorco.xae uitstekende.

De soorten leven achter schors en voeden zich met schors- en houtbestanddeelen.

De larve en pop van P. c h aleogr ap hus zijn door Ratzeburg , de levenswijze is

door Nürdlinger en Judeich ; de larve en pop van b i de n lat 11 s zijn door Perris , de

levenswijze is door Eichhoff, Judeich e. a. beschreven.

Van de 6 Europeesche soorten komen i /// N'cderland en i /'// het aangrenzend
gebied voor.

Voorhoofd bij bet 2 van voren, tegen den snuit, die|) uitgclndd; bij het ^ in het midden
ii7Ct een zeer klein bidtje. Het afhellende uiteinde der dekschilden met eene diep uitgeholde

naadstreep, bij het $ aan weerszijden daarvan met 3 krachtige, nagenoeg even groote, iets

naar binnen gekromde tanden, bij het J zijn dezen door kleine bultjes aangeduid. De lijne

stippelrijen der dekschilden verdwijnen achter het midden; tiissclienruimten glad. Lichaam
geheel roodachtig-geelbrnin , of wel halsschild en basis der dekschilden donkerbruin; sterk

vetglanzig. Halsschild van voren dicht korrelig, van achteren verspreid en lijn bestippeld,

op de acliterhelft met eene gladde, meer of minder verhevene middcllijn. Lengte i J —2 mm.
In sparren; zij zon ook in zilversparren, dennen, Weyniouths-pijnen en in lorkenboomcn
gevonden zijn. De vraatrigiuTU (l'l. V lig. (5 en 7) zijn typische stergangen, met 4—7 bochtige,

smalle armen, welker paringskamer bijna altijd in de hastlaag zelf verborgen blijft en daardoor
noch op het spint noch op de schors zichtbaar is. De dindelijk straalsgewijze uiteengaande

inoedergangen zijn zoowel in de hastlaag als in hc: spint ingegraven. De naar verhouding
korte larvengangcn staan zeer dicht aaneen. De popholten liggen in de schors. Deze soort

komt met Tomictis ty po gra |ili ns in dezelfde boomen voor; zij zwermt, evenals deze,
gewoonlijk laat, op zijn vroegst in April. De ontwikkeling is i!c'njarig, toch schijnen ook
twee generaties voor te komen. In tegenstelling niet Tomictis tyjiographus tast zij bij

voorkeur de dunnere schors aan, van daar dat zij hoogere gedeelten der stammen en takken
bewoond, ofsclioon ook wel krachtige boomen over de geheele lengte , tegelijk met To m i c us

Ik \iiiii di'/c itiurl iiuf; liij I'\iiiiuiU. 'juk ii.iu /IJ in Ousleiirtjk lukriiil iijii. Ik veniiuid d;il IV r a 111 11 1 u 1' il lil IV'rris ca
111 i f r u y ! a ji II 11 5 L. VL'i.'lal iiii'l elkaar verward uuidiil.
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ty|)us4r;i pluis .loor li;uir n;iii[>L-l:ist wtirdcu. Vcthil is lie/.c soort zeer schadelijk. Niet

iiilnndscli 1). In de Rijiiprov. bij Creleld eii l'.lberleld , ook bij Dortimiiul 111 Wcstlalen.

(e 11 al co gr a pil lis L. 2))

Voorhoofd bij het S zonder tiithüllinjj. Het at'hcUcnde uiteinde der deksehilden bij her J' met een

cirkelroiidcli, vlakken indruk en met een grooten, haakvonniijeii tand aan den bovcnrand van

don indruk, daar vóór, dicht nabij den haakvormigen tand, meer tegen den naad, nog met

een Iniltie, dat ook veelal ombreekt; de zijrand van het al'liellende uiieindc, onder den liaak-

vormi"en land, met eenige , liaardragende , kleine kcrltandjes, van welke liei laatsie ver achter

het niTdden, nabij het uiteinde, staal (Mg. til II). Bij het J is lici alliellende niteinde sleclu.s

lan"s den naad gegroefd en daarnaast met kleine korreltjes of bultjes. De iiulrnk is altijd glanzig

en "nagenoeg ulad. De fijne stippelrijcn der dekschilden worden naar achteren lijner, doch

reikcn^tüt aan 'het uiteinde. 1'ekzwart" of donkerbruin, veelal de dekschilden lichter; oiuiitge-

klciirdc exemplaren geelbruin of geel. llalsschild van voren dicht gekorreld, van achteren

vrij dicht bestippeld; met gladde, eenigszins verhevene middellijn. Lengte 2 -2?, mm. Verbreid

en gemeen door het geheclc land, vooral op dennen, zeldzamer op Weymouths- en zeepijnen;

zij zou zelfs op sparren en lorkenboomen aangetroffen zijn. Vooral komt zij voor m de

stammen van joiigc dennen, meestal van 5 tot 12 jaren oud; ook echter in de takken van

oudere (zelfs 50 tot 100 jarigej boomen; zij is, vooral aan jongere, naar het schijnt volkomen

gezonde, boomen zeer schadelijk en oorzaak dat de takken verdrogen. De vraatliguren (1>1.

VI lig. O bevinden zich in lie't bastgedcclte van de dunne schors; het zijn stergangen, van

welke" de moedergangen (3 tot 7 in aantal, van 1—5 cm. lengte) en ook de, gewoonlijk

weinig in aantal aanwezige, larvengangen, meestal diep in bet spint ingegraven zijn; de

larvengangen kronkelen zich veelal en koeren ook wel in de richting naar do paringskamer

een eindweogs terug; soms splitsen zij zich aan baar uiteinde in twccün. Soms worden van

uit de paringskamer enkele nioedergaugon begonnen, maar niet verder voortgezet. Naar gelang

de ontwikkeling der moedergangen , vertoonon zij meer of minder duidelijke, groote eigroeven.

Met aantal larvengangen is grooter in stammetjes en dikkere takken. De iioplioltou zitten

veelal diep in het spint. De kevers zwermen eerst in Mei of juni, de eerste generatie is

roods in |uli ontwikkeld; daaro]) volgt cene tweede vlucht, waarna do tweede generatie, als

kevers, in de popholtcii overwintert, of zich nogmaals voortplant, wxlke 3e gci:eratic als

larven overwintert. Men vindt dan ook in den winter zoowel kevers als larven.

(bidons F.) 2. bidcntatus Ilcrbst. 3)

15. Toiuicus Latreille.

(Ips de Goor; Cat. Ctpl. Knrop. etc. v. Ileyd., Roitt., Weiso; Bostrychus f.)

Sprietknop ;^'root , met 4 ihiidelijkc r'ni;^en ; funieulus ^-ledi,^:, het eerste lid ke.s^el-

vormi;^ en veel' grooter dan de daaropvolgende , kleine, dieht opeen gedrongen leedjes

(ƒ/;,•." 123 V^I^ Achterkaken met cene dikke ^
hooniae/itige , aan den rand straalsge-

jiiijze met stijve borstelharen bezette lob. Lichaam cylindcrvormig
,
geivoon behaard.

Halsschild op de voorhelft dicht met korrelige of schuhachtige bultjes bezet, zonder langs-

biiil, doch hoogstens mei eene gladde middenstrook op de achterhelft ; aan de zijden, nabij

het midden , met een d^vars- of scheevcn indruk ; aan de basis niet gerand. Dekschilden

met meer of minder krachtige, eenigszins verdiepte stippelrijen; het afhellende uiteinde

gcii'oonlijk uitgehold of ingedrukt, aan de zijden getand [^Fis:. 122 IIT—V/). Frosternum

'tot aan het midden iusschen de aaneenstaande voorcoxae hoekig uitstekende. Tarsen dun,

de eerste 3 leedjes even lang [Fig. 122 Vla^. — De soorten van dit genus leven in de

schors, gewoonlijk alleen in de bastlaag. uitsluitend van Coniferen, geene enkele op

loofboomen. Velen behooren tot de schadelijkste bastkevers De vraatfiguren bestaan meestal

uit eene paringskamer , welke, naar het schijnt, door het S uitgeknaagd wordt ; daarin

heeft de bevruchting , veelal van eenige wijfjes plaats , -waarna de moedergangen door

dezen uitgeknaagd
'

worden ; deze gangen ïoopen, hetzij vertikaal van uit de parings-

kamer , écne of meer , of neigen meer of minder tot den stervorm , of ïuel is de figuur

cene -werkelijke stergang; bij T. curvidens loopen de moedergangen horizontaal ofeen

{) Ik bi'/.il iciiiuc .xciuiilareii iu den Haag uil Je sclmrs vau tirandliuut ™ \aii |iaal\vrik vi-rknpi'n.

'1) Iit het dviitscli wurdt deEe suorl .Kii|ifersleülier" geiiupiiid,

:i) Naverwanl is P. .1 u a d ri d ,• n s Harliü, u.a. liij l'anjs en in den El/a>.
..i,

dennen- Hier .» l.ij l.el nianneije liet zeer klein"'

linkje nal.11 den naad der dek»Lhilden. vuór den liaakvtimiipen tand. van dejen laalsten verder verwijderd ui nntbreeklpeheeh

verder uf 'den iijrand van hel af hellende uileinde, onder den haakland (nahij hel niidd.n en leb nner u\> de »ehijf van

dil uileinde) mei een duidelijken kegeltand.
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'iC'cinii; scliuiii ; bij T. I a r i c i s zijn Int faiiiUi(,i;aii,i;cn, ivaar nl.van uit coie oiiri\i;clinali,i;e,

door cat enkel hevruclit 9 geknaagde inoedergang de lari'cn in verschillende richtingen

voortgaan met uitknagen. De soorten zijn monogamisch ofpolyganiisch ; in de paringskawcr
'ivordt slechts één enkel % , of worden iivee of meer wi/f/es door één i bevrucht.

De larve en fop van T. se x de ntat u s zijn door Perris, de levenswijze is door

Kollar , Ratzeburg , Nördlinger , Perris, Eichhoff
,
Judeich e. a. ; de levensgeschiedenis

van typogr aph II s is door Ratzebiirg
,
Judeich , Eichhoff e. a. ; de levenswijze van

amitinus door Eichhoff, Judeich e. a.; de larve en pop van laricis zijti door

Kollar en Pcrris , de levenswijze is door Eichhoff ,
Judeich e a. ; de levenswijze van

a c u m i nat u s door Nordlinger , Eichhoff en Judeich ; die van prox im u s door

Eichhoff en Lovcndal : die van sutunilis door Nordlinger ,\Eichhoff ,
judeich en

Lovendal ; de larve van curvidens is door Kollar, de levenswijze door Nordlinger

,

Eichhoff
,
Judeich e. a. beschreven.

l'an de 15 Eiiropeesche soorten komen 4 /// Nederland en 4 /;/ het aangrenzend
gebied voor.

1 Het uitgclinUie iiitciiuic licr cIckscliiUicii zeer scluiin nlhcllend; van lioveii gezien, tol nabij ut'

geheel tot aan liet miiUlen van tien nnati reikend 2

Het uitgeholde ot' afgeknotte uiteinde der dcUscliilden meer plotseling al'waarts gericht, alleen

den top innemende; aan weerszijden inet 4—5, zelden bij het J slechts met 3 tandjes

(Fig. 122 III, IV). De eerste tusschenriiimte (langs den naad) nabij het afbellende uiteinde

zonder bultjes ol' korreltjes 5

2 Het uitgeholde uiteinde der dekschilden glanzig, aan weerszijden met 6 (Fig. 122 VI) of 3
tandjes 3

Het uitgeholde uiteinde der dekscliildeu aan weerszijden met 4—3 tandjes, van welke liet

voorlaatste het grootst is (Fig. 122 V). De eerste tusscbenruimtc, nabij het alhellende uiteinde,

niet eene rij kleine bultjes of korreltjes 4

3 Het uitgeholde uiteinde der dekschilden aan weerszijden met 6 tandjes, van welke het 4e (van
boven naar onderen geteld) het grootse is en aan den top in een driehoekigcu knop eindigt

(Fig. 122 VI). De grootste soort van het genus; donker pekbrnin, kastanjebruin, onuitge-
klenrde exemplaren geelbruin of geelachtig; lang geelachtig behaard. Sprietknop met bochtige
naden. Halsschild van achteren, behalve eene gladde middenstrook, diep, weinig dicht be-

stipiield. Schildje gegroefd. Dekschilden naar het uiteinde iets versmald; niet krachtige, ver-

dic)ue stippelrijcn; de eerste tusschenruimte, nabij het afhellende uiteiiule, met eene rij kleine

bultjes ol korreltjes. Voorhoofd van voren met een bultje en daarachter met eeiie, meer of minder
duidelijke, gladde dwarslijst. Lengte 55—8 mm. Op houterveii, in houtzagerijen en op vcrscli

gevelde, dikke denuenstamnien i). De vraatligiuxn (PI. VII lig. i), welke veelal een aanzienlijk

0])pervlak innemen (totale lengte zelfs tot ruim 8 decimeter), bestaan uit eene verticale, twec-
armige, zeer lange, meestal van luchtgaten voorziene, tot 4 mm. brecde moedergaiig, welker
armen van eene ruime paringskanier uitgaan; veelal splitst zich de moedergang vorksgewijs
in tweeën, of gaan 3 of 4 armen uit de |iaringskamcr, waardoor alsdan nieerarmige, vertikale

gangen ontstanu. De larvengangcn zijn bijzonder kort cii verwijden zich aan het uiteinde
sterk schotelvormig. De nioedergangcn , alsook de larvengangen blijven in den regel nagenoeg
uitsluitend in de schors. Dikwerf bewoont deze soort alleen de hoogere gedeelten tier stammen,
waar de scliurs diniuer wordt, daardoor verklaart zich het dikwerf mislukken van het hier

te diep in het spint ingegraven broedsel; waarschijnlijk neemt hier Myelophilus pini-
perda, die altijd vroeger verschijnt, de plaats in, daar deze zich het liefst aan de onderste
gedeelten van den stam nestelt, waardoor voor onze soort nauwelijks meer plaats overblijft;

door deze omstandigheid wordt eene sterke vermeerdering tegen gegaan; op staande boonicn
schijnt zij dan alleen schadelijk te worden, wanneer op liggende stammen de vermeerdering
liuitengewoon gunstig was. Veelal veischijnt zij op stammen die reeds sterk door rupsen
of door boschbrand geleden hebben. Gewoonlijk vindt men deze soort, behalve tegelijk met
Myelophilus piniperda, nog met Toniictis laricis. Meermalen is eene dubbele
generatie waargenomen, waarbij een eerste zwerm in April of Mei, een tweede in Juli plaats

vindt. De kevers overwinteren als imago, doch vindt men ook winterlarven. In ons land
niet algemeen. Ik zag exemplaren uit Arnhem, Wageniiigen, Amersfoort, Oldeuzaal, Middelburg
en trof ze iii massa aan, met fraaie vraatlignieu , op het erf van eene houtzagerij bij

Winterswijk. Een slecht ontwikkeld exemplaar uit Rotterdam, in linis gevangen (vermoedelijk
uit brandhout omwikkeld) is slechts 4I mm. lang.

(stenographns Dfts.) i, sexdentatus lioerner.

1) In rt.' L:iiid,-N (/„ rrmkrijk) kwU tij u.a. uok ill du ei'iiijii
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Het iiiigclioklc iiitciiHlc ilcr clcli-.cliililfn ;i;iii wccrs/ijdcii iiici 3 tniuljus, van wclku hel .',c

(uiulcrstc) het grootst is, doch niet in een l;no|) eindiyi; bij liet 5 is ilit tandje spits, hij

het (? hreeder en aan den top iiitgcrand. De naadhucl; cenigszins als een hnltij; tandje nii-

stekende; de eerste tnsschenniiintc, nabij het al'lielicnde niieinde, zonder bultjes orkorrelijes;

de dorsalc tnssclicnrniniien der verdiepte siippclrijeii niet eene stippelrij. Deze soort herinnert

in voorkomen aan typographns, doch is kleiner en heelt daardoor ook veel van la ric i s.

Kastanjcbrnin toe roodacluiggcclbriiin of geelachtig; lang geelgranw behaard. Sprietknop met

dwarsnaden , welke niet, zooals bij laricis, evenwijdig loopen, docli sterk gebogen zijn.

Ilalsschild van achteren niet dicht bcstippcid, zonder gladde iniddellijn. Lengte 3— 3? mm. In

de bastlaag van jonge dennen en in die der dunne schorsdeelen van onderc boonicn. Zij

maakt 3- tot 5 straligc stergangen, van welke de arz(niderlijke, rechte of iets bochtige, doch

nimmer vorksgewijzc gedeelde armen veelal tot 8 cm. lang zijn; zij zijn die|) in het spint

ingegraven, vooral wanneer de schors zeer dim is, minder diep hij dikkere schors. !)e

eigroeven zijn groot, diep en niet zeer talrijk, afwisselend tegoiovcr elkaar geplaatst, liij

normale omwikkeling zijn de larvengangen buitengewoon lang, zelf tot 10 i 13 cm.; deze

zijn sterk geslingerd, loopen veelal dooreen of raken elkaar en zijn llanw op het spint

zichtbaar. Meestal echter zijn de vraatgangen abnormaal en loopen alsdan de larvengangen

afzonderlijk, zijn drie tot viermaal breeder dan de moedergangen , inccstal als nitgescludpt-

iiitgeknaagd , kort, diep in het spint en niet zelden zelfs in het hout ingegraven. De zwetm-
tijd is in Mei; de kevers overwinteren achter de schors. Soms komt eene dubbele generatie

voor. Niet inlandsch i). In de Rijnprov. bij Aken en Elberfeld, ook in Westfalen.

Cgcminatns Zett.) (acnminatus Gylh.)

De dorsale tnsschenriiimten der, meer of minder verdiepte, tamelijk grove stippelrijen op de

dekschilden zonder stippelrijen. Het uitgeholde, aflicllende tiitcinde mat, vctglanzig, verspreid

bestippeld; de voorlaatste tand aan den top met een driehoekig knopje (Fig. 122 V); zeer

zelden bij het J gewoon. Voorhoofd van voren met een bultje. Kleiner, korter en meer
gedrongen dar. sexdentatus; zwartachtig, dekschilden en pooten meer kastanjebruin; of

wel geheel kastanjebruin, roodachtig-geclbruin of geelachtig; lang geelachtig behaard. Halsschild

van achteren lijn, verspreid bestippeld; met smalle, gladde niiddensirook. Schildje niet gegroefd.

De eerste naad van den sprietknop slechts weinig naar voren gebogen, de tweede hoekig

tegen den top uitgetrokken. Lengte 4— 5 mm. In de schors van sparren, hij iiitzmidering ook
van lorkcnboonien. De vraatliguren (PI. VI lig. 2) bestaan uit duidelijke, één- of meestal

tvvcearmige, 10 tot 15 cm. lange, slechts zeer spaarzaam van Inclitgaten voorziene, het spint

meestal ternauwernood rakende, vertikale moedergangen met paringskamcr, welke laatste

gewoonlijk geheel in de bastlaag gelegen is. Ook kinnien meerdere moedergangen irit eene

paringskaraer gaan, waarbij zij dan voor het grootste gedeelte in de richting van de lengteas

van den boom loopen; een sterk aangetast sttd; schors, over dwars gezien, doet ons die

eigenaardige strepige rangschikking der moedergangen zien, waarom deze soort door Linntf

„Letterzetter" genoemd werd. Het J knaagt de paringskamcr en bevrucht daarin i,

2 of 3 wijfjes, die daarna de moedergangen graven; daardoor kunnen de vraatliguren

ecnigszins in voorkomen verschillen. De uit duidelijke, ver uiteenstaande eigroefjes horizon-

taal uitgaande larvengangen blijven eveneens in de bastlaag, zijn matig lang (5— 10 cm.)
en eindigen aldaar in popholten. Abnonnale vraatliguren komen ook voor, vooral in

takken. Het zwermen 2) heeft op zijn vroegst plaats in April. Naar gelang de streek heeft

men hetzij slechts eene enkele generatie, of ook wel meer, tot drie generaties; normaal
schijnt wel eene dubbele generatie voorhanden te zijn. Deze soort wordt zeer schadelijk

aan staande hoornen, vooral 80-100 jarigen; de kevers vliegen aan, het liefst op tamelijke

hoogte om hun kwaad te beginnen onder den kroon; van hier uil worden ook de lagere

deelen aangetast. Ook komen zij voor in stronken en daar zij vooral kwijnende boomcn 3)
aantasten , zoo gaan zij ook gaarne over op gevelde stammen , die alsdan in natuur aan

kwijnende, staande hoornen gelijk zijn. Bij buitengewone vermeerdering schijnen zij ook
volkomen gezonde boomcn aan te tasten. Zij overwinteren zoowel als kevers in schors-

spleten, in den bodem onder stukken schors, alsook als larven en poppen in de schors.

Deze soort komt o.a. in Duitschland en 1'rankrijk algemeen voor en is iioofdzakelijk een

bewoner van de niiddengebcrgtcn , doch wordt ook wel in het vlakke land aangcirolfen.

Van een voorkomen in Nederland is mij nimmer iets zekers bekend geworden. /ii/~i7;;rt /i<is

zegt dat deze soort in ons land zelden schijnt voor te komen; ik ontving ook van dezen
heer nimmer eenige aanwijzing omtrent hare aanwezigheid hier te lande. De lieer ;!/;-.

I) Ik bezil ent «\,-iii|i!;i:ir , /uiicIit n:ulfip viiii)|il;i;ils . uil de vuuriiialitii' Lullt'irtie Jlt Nt'd. Eiltuiii Ver., alkoiiisli^ \;m \vi]leii

Jtir. .1. 11. }liitii-n\, te Meeni iiij L'lreilil. Wi-llielil is dit exemplaar uil braildliout uf paalwerk verkrei:eii.

:ï) Hel aantal individu's is lilj liel iwenneu sunis zuo vevba/,eud j^vool. dal /,lj als 't ware iu wolkjes op de buuuieii neerslrijkeu

en dezen, up plauUen waar nog geen ganseen aanwezig waren, in dielile massa's tiedikken.

3) U.a. die reeds duur rupsen uf andere inscclen geleden hebben.
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////(/;. rail Rijclurorscl i) bcriclu dat de „Lcttciv.ctter" in Nederland (o.a. bij 's Hccrcnbcrg)
in kleinen getale voürUomi, docli huogst zelden daarvan besebadiging bekend is. Ook
Siicllcn van t'ollenlioYcn nam dezen kever o|i onder de schadelijke insecten van Nederbmd.
In bet aangrenzend gebied is deze soort gevangen in Westl'alcn, bij Elberl'eld in de Rijnjirov.,

Varel in Oldenbnrg en in Mannover (^t y pograpli iis L.)

De dnrsale tnsscnenniiniten der vrij grove stippelrijen op de dekscliilden niet stippelrijen,

liet nitgcliolde, afbellende uiteinde is nimircr dol', maar glanzig; verspreid, docli iets rimpelig
bcstippeld; de voorlaatste tand in beide seksen met een driehoekig kno|)jc, Voorhoül'd zonder
bultje. Deze soort is doorgaans iets slanker, naar voren iets meer versmald. Aan den spriei-

kno|) is niet alleen de eerste, maar ook de tweede naad in een llanwen bocht naar voren
gekroind. Overigens in kleur en voorkomen als t y |)og raph iis; veelal daarmede verward.
Lengte :^2~5 """• Eveneens in de schors van sparren, doch ook van dennen, lorkcnboomen
en zilversparren. De vraatlignur (l'l. VI lig. 3) is minder regelmatig dan van ty|i ogra pb us;
zij nadert eenigermate den stervorm, vertoont veelal meer dan twee vcrtikalc inoedergangen
en heelt ook veel meer luchtgaten. De vcrtikale, mecrannigc nioedergangen vertoonen
groote neiging om in eene bocht, schuin naar boven te loojicn. Ook komen abnormale
vraatliguren, nl. in takken voor. Eveneens schadelijk. Niet inlandsch. In Middel-Duitschland.

(a m i t in u s Eichli.)

5 Het at'hellende uiteinde der dekscliildcn slechts met 3 kleine tandjes, welke ver van den zijrand

verwijderd en tamelijk in het midden tusschen den naad en den zijrand staan; de tweede
tand staat veel dichter bij den eersten dan bij den derden (suturalis J).

liet arhellende inteinde der dekscliilden niet 4 tot 5 tandjes, waarvan alleen de laatste

(onderste) grootere iets van den zijrand-kant afstaat 6

6 De tweede tand aan het afhellende uiteinde der dekschilden is bij het ,^ geen gekromde, groote,

kegelvormige baaktanil. liet voorhoofd bij bet J is slechts van voren dicliter, kort, geel

behaard; ook vertoont de voorrand van bet halsschild geene dichte, naar voren gerichte

baarbos 7

De tweede tand aaii het alhellende uiteinde der dekschilden is bij het ,} een groote, lange,

kegelvormige, een weinig naar liinnen gebogen haaktand; tusschen dezen en den ondersten
grooten, iets van den zijrand afstaanden, kcgeltand met twee zijtandjes; bovendien is de zijrand

achter den ondersten grooten kcgeltand van twee kerftandjes voorzien (Fig. 122 III). De
eerste tand is in beide seksen vrij lang, haakvormig en vertikaal opgericht, lüj bet j zijn

dezelfde tandjes voorbanden , doch iets zwakker en de 2e tand is gewoon toegespitst

(Fig. 122 Illrt); het voorhoofd echter is overal dicht en lang, geel behaard en de voorrand
van bet halsschild vertoont een dichte, lange, naar voren gerichte, breede haarbos. De
stippels in de iets verdiepte langsrijen der dekschilden zijn van voren lijn, doch worden
naar achteren geleidelijk grover en brceder en raken elkaar bovenop en langs de zijden;dc
zijstrepen zijn veel lijner dan de dorsalcn bcstippeld; de tusschenruimten met eene zeer fijne

stippelrij. Pekzwart, pekbriiin of kastanjebruin, onuitgekleurde e.\emplaren geelbruin of geel;

lang, geelachtig behaard. De sprietknop niet nagenoeg rechten basaalnaad; de volgende naden
llanw naar de basis gekromd. Hals-child van achteren lijn, niet dicht bcstippeld, met eene
gladde middenstrook. Lengte 2.; - 3 mm. In de schors van zilversparren, vooral van oude hoomen;
het liefst op kwijnende staande- en op gevelde stammen. Vo]gcus Bargmt/nn Ic^fi zij uitsbntend

in den stam, slechts bij boogc uitzondering in de takken. Ook werd zij meermalen aange-
trollen in sparren en lorkcnboomen, en zelfs in verscheidene intbecmsche Co n i fe re n. Zij

is zeer schadelijk. De vraatligunr zie PI. VI fig. 4. De moedergangen loopen horizontaal,

•^oms eenigszins schuin; zij zijn in den regel twccarmig, min of meer accoladevormig met
een langen ingang; zonder paringskanicr; wanneer twee wijfjes van uit een gemeenschappelijk
boorgat voortgaan met knagen, dan (jutstaat eene diibbelgang, als eene dubbele, liggende

accolade. Deze soort is nKniogamiscb. Zoowel de moeder- als de larvengangcn zijn meestal in

het spint ingegraven, de eersten dieper dan de laatsten. De larve boort zich om te vcrpoppen
veelal vrij diep (ririm 2 mm.) in bet spint, knaagt de popholte geheel in bet bout uit en
sluit den toegang tot deze af met fijn houtknaagscT; vandaar dat men achter de schors gecnc
poplioltcn, doch aan liet einde der larvengangcn o|i het spint slechts witachtige, verhevene

.1/r. Allill. rilt, l!i/rA<T..r<rf «!),• HuuUc-ll. H;Mi.lt,u,'k vuui' I.u,,Ij1.;i/.l-ii r.11,..». Arijli.-,ii ISU:. — Iv-ii u;i,:,:k iii.ii i; ..il.i.'l]

liiHT uiii iKidHif iiiliciiliiijini uiHIn-rU drn • I.i'UtMi(.-Ufrji tiirr li. hiiKk-. wird ni iir l.iMiKw.nird. Ik \iiiiiued itiil iii M-Ui

i;<'V;illi'ii iippavcii v;ni >i ti;idcli)kf diirt'n in l'i'iic l)c|i;ial(Ip slrcck, i'iMiviiiidin Itci'uslfii iip lifl MVemciiicii uil de ln-kciidi- uvrk.Mi

van Hiili-diiivif , Ekhlii<l}, Jiiilrn h tV .>if.v(/'c ' II-, ioiidvr hfjiuuriijk /iuli (jMTliii^id If lii-bt niun-iil di- juiste drli-rmiiialio

diT »uuM ; de uieoniu;; dal hel liiee wel zuo zal ^l]ll aks elders, kan allielil lul verkeerde uilküilislen leiden. (ledureiide een
lijdvak van meer dan 30 jaren, dal ik duizenden (:ulen|ilera uil alle ourdell van uns land Ioef:e/,oridfn kreeg, is mij mijs'

nimiuer een , Itiuneu unie (ireuzen jievaiijïen , exeiiijdaar van T u ui i e n s t y p u g r a [) li n s bekend jïevvurden. Tuth acht ik

liet };eenszins unuutyelijk dat vvij dit inseel uuk wel in uns land kunnen vinden.
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puuijcs liciiKjrUi, w.inruiulLT ilc iHi|>lu)ltcii ziticii. Vccl^il imiissclic.n li^^c-ii ook ilc |"i|)li<ihcn

in liet l>;istgcilccltc of slechts oppervlakkig in liet spint. Deze suort is vooral een hewonei

van bossclien van zilversparren van de niiitilengcbcrgtcn en komt o.a. in Miililcl-Duitselilanil

en iii de Vogezen veelvnUlij! voor. üc kevers zwermen reeds in .April. Zij liceft eene

dubbele generatie, waarvan de tweede in Jnli begint en in het najaar voltooid wordt,

zoodat, beliondens enkele uitzonderingen, de kevers in de popholten der 2e generatie

overwinteren. In warme jaren is zell's een 3e generatie waargenomen. Niet inlandseh i). In

Westl'alen ($ psilonotus Germ.) (curvidens Cierm.) 2")

Zijrand van het afhellende uiteinde der dekscliilden aehterdcn ondersten, vrij staanden, kegeltand

nog met i of 2 kleine kerftandjes; tnssehen den tweeden (grootcn) tand en den ondersten

kegeltand slechts met éé» enkelen zijtand bij liet <?, ol' een klein bultje bij het 2 C"-'S'-'""ver

den tweeden tand aan de zijden bevindt zich bij het ? nog een zeer klein bultje, wat hkr

echter niet bedoeld wordt). De tweede tand staat bij bet <? in 't oog vallend dichter bij

den eersten dan bij den ondersten, vrij staanden, kegeltand; bij het J is de alstand van

den tweeden tand tot den ondersten kegeltand ongeveer tweemaal zoo groot als van den

eersten basaaltand. De tweede tand is bij liet J breed en scluiin naar onderen afvallend.

De dicht aanecnstaande stippels in de ttisscheiiriiimtcn zijn van aclueren en aan de zijden

even sterk als die der lioofdrijen. Deze soort gelijkt overigens zeer op laricis en werd

veelal daarmede verward. Pekzwart, pekbruin, onnitgekleiirde exemplaren geelbruin of geel-

achtig; geelgrauw behaard. Sprietknop met eenigszins bochtige naden. Ilalsschild van aclueren

sterk, docli niet diclit bestippeld; met weinig duidelijke, gladde middenstrook. Lengte 3—

4

mm. In de schors van dcnnen-stamnien. De vraatliguren bestaan uit tweearmige, vertikalc

gangen , welke van eene paringkamer uitgaan, waaruit soms nog eene derde langsgang ontspringt.

De larven maken, volgens Henschel, luchtgaten (6—10 in eene larvengang), welke op de

buitenzijde van de schors er als spelden|)rikken uitzien en naar binnen treclitervorniig uitge-

knaagd zijn. Oisterwijk, Tiel en Winterswijk 2. proximus Eichh.

Zijrand van het afliellende uiteinde der dekschilden achter den ondersten, vrij staanden kegeltand

zonder duidelijke kerftandjes; tusschen den tweeden (grooten) tand en den ondersten kegeltand

bevinden zich twee kleine zijrand-tandjes ö

De tweede tand van het afhellende uiteinde der dekschilden is van den eersten basaaltand even ver

verwijderd als de cerstgenoemdcii der beide dekschilden van elkaar (Fig- 122 IV). Het uitgeholde

uiteinde is cirkelrond. De tandjes in beide seksen gelijk, bij het ï slechts iets zwakker. Pek-

zwart of pekbruin, onuitgekleiirde exeinplaren roodbruin of geelachtig. De eerste naad van den

sprietknop bijna recht, in het midden weinig, docli nog merkbaar naar voren gekromd, de

volgende naden recht of slechts zeer weinig naar de basis gekromd. Ilalsschild van aclueren

vrij dicht bestiiipeld, zonder duidelijke, gladde middenstrook. Dekschilden met verdiepte,

tamelijk i;rove stippellijnen en, ook aan het uiteinde en langs de zijden, in de tussclien-

ruimten met rijen van meer verspreide, lijnere stippels. Lengte 3^—4 ""H- Overal gemeen

en zeer schadelijk aan dennen, doch ook niet zeldzaam in sparren en zelfs in lorkenboomen

en zilversparen; volgens Nöntliiiger ook in VVeyniouclipijnen. Deze soort tast zoowel oude

als jongere (12— 15 jarige) boomen aan, bij voorkeur gevelde stammen. (Vraatligunr zie

PI. VII lig. 2.) De kevers maken familicgangen in de schors. De moedergang is kort, i tot

3 cm. lang, onregelmatig, loopt in de lengterichting van den stam, kan ook zijarmen hebben ;

zij begint aan bet boorgat veelal met eene knicvormige buiging en raakt hoogstens even het

S|)int. In deze moedergang worden de eieren in hoopjes gelegd en niet regelmatig in eigroeljes;

daarop wordt de moedergang door de larven tot eene onregelmatige ruimte nitgeknaagd; van

uit den rand dezer ruimte gaan de larven gemeenschappelijk voort met verder te knagen,

waarbij ook wel hier en daar eene afzonderlijke gang buiten de begrenzing uitgaat 3). De

i) Ik bezil een pa;ir eveiii[)l:iri'il bij l-eiden uil ceu heip:ial verkrefieri . ik weel celiler Iliel v;iii \v;i;ir ile/.e ;irkuiiislis is. Exeiii-

|il:ireii uil Oislei'wijk en 'lii-l leii uiu'erlite ;ils e u r V i il e n s gedeteruiiueeni , beliuuren lul [iruxiiuus.

i) N;iverw:iul ;i3li T. e u r v i d e u s is T. V u r o II t z u w i J;ieolisuil, welke, in Ulissiseli i'uleu oiiulekt, sederi in den Kl/;is

i^evonden is. /il is kleiner, suKillor en minder dielil tteliüiird. Terwyl lii) Iiel inauuelje v;ul e u r V i d e u s de eersle l:ind

;i;ui hel alhelleude uileinde der deksehilden vri) lan^, liaakvuiiuiL' en MTlikaal i.p;;eriilit is, is de/e hij hel inannelje van

Vurwnl^uwi klein, kei^elvi.rinip. niel jrelieel verlikaal. dueli u|i\vaLins en naar aelilereu iierichl ; de Iweede land is hl)

eurvidens hin^. ke^'elvtirniii^ , hl) Vurontzowi dik. reehl. (> liiidervurniiy en alleen aan liel huv inde mei sj.ils

liileiiide. Terwijl T. curvidens inonui^.iiliiseli is. is, volgens Xlex. Iliinimaiin , T. Vuranliuwi |uil\(;an:iseh en

maakt ware slerj^inneii , inel duidehjke parin^'skainer. Deze sourt leelt ill tepenslellint; van curvidens in de lakken en hel

huveiisle iiedeelle van den stam. — Eeiie andere naverwanle sciurl, in deii (; a u c a s n s uiildekl en sedert eveneens iii den Kl/.as

ijevunden, is T. spinidens lïeill. Hier zijn de dorsale slippelrijen slechts weinii; krachliper dan die lant;s de /.ijden,

allen tul aan de hasii duidelijk, naar hel uileinde peleidelijk };ruver heslippeld; de lussehenrniinlen van achleren duur de

hreedere stippels slerk j;erediiererd , hij var, liilcroiton \Vai lill daarenleyen lol aan hel uiteinde iw^ aangeduid. De eersle

tand aan hel afhellende uiteinde der ileksehilden hij hel inannelje klein, kegelvunuip , zeer schuin . hijiia hurizuiilaal naar

achleren nerichl; de tweede (gruulel land lang. jiaakvurnii!.' , sl-Iuuu alwaarls gekrunid eii huvendieii sterk naar hinnen

Sehugen; di- uilderste, gruolcre tand slerk untwikkehi en reclil, (Iverigens als curvidens. In den stam eu ill den lop

van zilvers|iarreii , waar zij. achter de schurs lul in hel spint, eene vraaUigniir knaagt, beslaande uit 3— fi uil eêu jmul,

zouder duidelijke paringskainer , uilslralende luuedergangen. De larvengaiigen zijn unregeinialig en luupen niee-slal in de breedte.

3) Ten unreclile meende men vrueger dal T. laricis ineerarinige, luodrechle niuedergangeii vürinde
,
er was hier verwarring

met de vraatüguur vau verwante suurlen. De liguur bij liatièbHrtj behoort niet lol deze soort.
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gcnunuic is dubbel. De kevers zwerincii hut, de eieren wunien in hel iaiitst van April of
in liet begin van Mei gelegd; in de eerste helft van jidi verschijnt cIc eerste generatie, in

de tweede helft van September de tweede 3. laricis F.

De tweede tand van het afhelicnde uiteinde der dekscbilden staat dielit bij den eersten en is

van dezen veel minder ver verwijderd dan de eersten der beide dekscbilden van elkaar. Het
uitgeholde uiteinde bij bet ^ ovaal; bij het 2 daarentegen minder ingcilrukt, sleclits met 3

duidelijke tandjes, welke meer naar binnen op de schijf van bet afhcllende gedeelte staan.

Dez.e soort gelijkt zeer op laricis. Sprietknop met naar de basis gekromde naden. Ilalsscbild

iets meer naar voren versmald; van aebicren met duidelijker, gladde middellijn. Zwartacbtig,
kastanjebruin, bruinrood, soms de dekscbilden liebter dan bet balsscliild; onintgeklenrde

exemplaren geelbruin; witgeel bebaard; bij het 5 bet uiteinde der dekscbilden roodachtig.

Dekscbilden inet tamelijk grove stippelrijen en met eene lijnc stippelrij in de tusscbcnruimten.

Lengte 2j— 3 mm. In het bastgcdeelte van dennen en sparren, vooral in de hoogere declen

der stammen met dunnere scliors; zij zou ook in stronken voorkomen. De vraatlïguur bestaat

uit eciie ruime paringskamer, waaruit meerdere vertikale moedergangen gaan, welke echter

neiging hebben eenigszins seluiin te loopcn. De larvcngangen beginnen int duidelijke, ge-

scheiden eigroeven. De popbolten zitten diep in het spint. Deze soort komt veelal tegelijk

met laricis voor en wordt veelal daarmede verward. Op vele plaatsen gevangen; Wageningen,
lireda, Delden, Warnsveld, Nijmegen, Utrecht, Kralingen, Leiderdorp en St. Pietcr bij

Maastricht (nigritiis Gylb.) 4. suturalis Gylh.

Tapliror.vcluis EichliolT.

D/f ,i;i7i//s /'s /iavL'/-7cia//t au// 7\> /// / 1' // s , doch o//dci'scl/c/dl zich doordat de dek-

sch/ldci/ va/l tai/ielijk JiJ/ie , dicht aai/ce//siaa//dc en bovendiei/ dieJ/t opeen bestippelde

lan{;sr/jen Toorzien zijn; ook is het afhelicnde //Heinde niet //it^chold, doch gewelfd of
schuin afgeplat en niet ,i;etand , i//aar l/oogste//s met rijen korreltjes en rijen lai/ge haren
bezet. Sprietknop ron/tachtig , aan bei/Ie zijzien van drie bochtige dwarsnaden (4 ringen I

voorzien; f/inic//lus ^-ledig, kort. Halsschild aa// de basis niet gerand. Bij het ? het

gehecle voorhoofd dicht geelachtig behaard ; bij het i gewelfd en zwak behaard.

J 'an de 3 Europeesche soorten ko/nt i in het aai/gre//zend gebied voor.

Dekscbilden aan liet uiteinde meer of minder glanzig, de naad dakvormig verbeven, bij het

(f in bet midden minder dan bij het $, de naadstreep aldaar duidelijk verdiept, met 3 rijen

lange baren, doch zonder duidelijke korreltjes; bij het S bet uiteinde steil afbellend en vlak

gewelfd, bij het f daarentegen scheef afgeknot , volkomen vlak en aan de zijden vrij sclicr|>

begrensd. Ilalsscbild op de voorliell't sterk, doch niet dicht gekorreld, naar aciiteren iliclit

bestipjield; in het midden, aan de zijden, met dtiidelijkcn dwarsindruk. Dekscliilden ongeveer
tweemaal zoo lang als te zamcn breed. Bij bet ^ bet voorhoofd gewelfd en dun behaard,

bij bet $ afgeplat en dicht geelachtig behaard. Doid;er kastanjebruin, roodbrtnn, onuitgc-

kleurde exemplaren geelbndn of geelachtig; lang witachtig-geelgrauw behaard. Lengte 2—2^ inm.
Aan lieiüien, op beschadigde plekken en in oude stronken, in de schors; zij zou ook
in Carpintis en Juglans gevonden zijn. De moedergangen zijn zeer onregelmatig, de

larvcngangen loopen in de lengte Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Aken en Düsseldorf;

ook in VVestfalen. De levenswijze is besebreven door Nöciiliiigcr, Ra!Zi'l'i/rg en Eiclilwjf.

ffuscus Marsh.) (hicolor IlerbstJ

16. Xylocleptes Ferrari.

Lai/g-cylii/dervor/nig. Sprietki/op ro/idachtig, ce//igszins gecon/priineerd , d//idelijk en

coz/centrisch geringd, het 2e lid halve-n/aa/ivori//ig , de zijden van het ie lid geheel om-
vattend ; f//nic/il//s <,-ledig (Fig. 123 F/l. Halsschild aan de zijden, in het middei/, zonder

dwars- i//dr//k ; aa// de basis //iet gerand. Schildje r//di/i/ei/tair,bij//a niet zichtbaar. Het
afhelicnde nHeinde der dekschildcn bij het $ //itgehold en glanzig, bovenaan op elk met
een kegelvormigei/ ta//d; bij het % afgeplat , oi/be/vapend , /net verheven naad en in het

niidde/i n/et ee//e fiji/e , naar achtere// 7'celal afgekorte ,
///' korrelt/es. De eerste 3 tars-

lecdjcs nagenoeg gelijk
,
ge^voon ; het 2e iets korter.

J'an de 2 E//ropeesche soortei/ ko///t i //; Nederla//d i>oor.

Lichter of donkerder kastanjebruin, nniiitgekleurdc exetnplaren rood- of geelbruin; glanzig;

gcelgrauw, opgericht behaard. Halsschild bij het $ naar voren verbreed en daarop versmald-
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algeroiul; op de voorliclTr dicht i;ekorreld; iiiinr nciucrcn , vociral liij liet S, diclit bcstippcld,

met gladde niiddenstruok. Delcschildcii met t;iiiiclijk lijnc, diclii ;Kuieeii-.i;mndc stippelrijeii;

de nandlioek bij liet ,} genieeiiscliap[ielijk iiitgelxiyen ; bij liei $ de gladde i;nicl' np liet

arbclleiidc uiteinde met eene doiirloopeiuie, dichte rij kurrcltjes; de verheven naad gekorven.
Lengte ruim 2—35 """• '" '''' stengels van Ciematis vitalba, ook in gekweekte
soorten van dl: gemis. De in de lengterichting loopende inoedergangen zijn, naar het schijnt,

dubbel, docli onrcgehnatig; de eieren worden in rijen gelegd. Deze soort zwermt in Maart
en April en overwintert in groote massa's in de uitgeknaagde mergholte der stengels. I)e

kever brengt, 0|) de wijze van de Anobiidae, een snel opeenvolgend tikkend geluid

voort. Gemeen in Ziiid-I.inibiirg, o.a. bij St. I'ieter en Mcerssen. De larve, pop en levens-

wijze zijn door Fjinlihbcrg besclireven 1. bispinus DIts. i)

17. Dryocoetes Eictih.

Sprietk)io[> nucr of minder duidelijk ^^eriiigd
,
funiculus ^-/edix- Oogen va7i voren

eenigszins !ii/,:^'erand. Halsschild in de len,i:;terielitin,i^ zeer vlali geivelfd ; aan de zijden,

in het midden, zonder d^iVars-indriili ; aan de basis niet i^erand ; bo-renop yooli naar
aeitteren) met na^enoei; ,!^elijicmati:j;e sculptuur. Schildje duidelijk. Dekschildcn in beide

seksen gelijk; of het afhellende uiteinde noch uitgehold, noch getand, doch met eene,

meestal gegroefde , naadstreep ; zonder korreltjes of bultjes.

De soorten va?i dit genus leven achter de schors van stammen , wortelstokken en
wortels; ook in dorre takken. De vraatfiguren zijn oyiregelmatig , verward.

De levens'ivijze van. D. autographus is door Ratzebnrg, Niirdlinger, Lindemann,
Eichhoff e. a.; die van villosus door Nilrdlinger , Eichhoff en D'ivendal ; die van
alni door Picht , Eichhoff en Dlvcndal; die van coryli door Eichhoff en Lindemann
beschreven.

Van de 5 Eurofeesche soorten komen 2 /// Nederlaxd en 2 in het aangrenzend
gebied voor.

1 Dekschildeii met tot duidelijke langsstrepen verdie(ite stippelrijcn , de tusschenruimtcu met
eene veel lijuere stippelrij. Sprietknop aan de basis hoornacluig en glad, aan den top mat,
dicht behaard en eenigszins vliezig; het hoornaclitige, meestal grootere basaalgedeelte

door eene rechte, scherp ingesneden begrenzing algescheiden (Sub-gen. D ry ocoe tes i. sp.) 2

Dckschilden, behalve de naadstreep, zonder duidelijk verdiepte stippelrijen; de stippelrij der
tussclieiiruimten nauwelijks lijner dan die der hool'drijen en van dezen moeielijk te onder-
scheiden. S|)rietknop breed-ovaal ot' cirkelrond, geeomfirimeerd ; de basis kaal, de top ge-

leidelijk behaard en mat, de beharing in onduidelijke, nagenoeg half-cirkelvormige rijen

staande; het kale gedeelte van het bovengedeelte niet scherp ci) niet recht gescheiden (Sub-gen.
I.yinantor Lovend.). Lichaam smal, cyliiidervorinig; lichter of dmikerder roodbruin, grauw
behaard. Halsschild aan de voorzijde iets lichter gekleiird ; vrij dicht, ruw, naar voren meer
korrelig, bestippeld; met gladde middeustrook. Lengte i3 — 2 m n. Aan dorre takken van
Corylus en Carpinus; de moedergaug loopt in de breedte-richting. Niet inlandsch. Bij

Elberfcld en in Westfalen (coryli Perris)

2 De naadstreep op het afhellende uiteinde der dekschilden niet dieper ingedrukt, de naad aldaar niet

dakvormig verheven. Lichter of donkerder kastanjebruin, roodbruin, onuitgekleiird geelachtig;

lang, afstaande, geelgrauw behaard. Halsschild naar achteren geleidelijk versmald; overal grof
en dicht, korrelig-, naar achteren slechts weinig of niet lijner, bestippeld. Dekschilden met
cenigszins uitpuilende schouders en rijen van groote, ronde stippels; de tiisscheuruiinten met
eene lijuere stippelrij. Sprietknop vast, weinig afgeplat, het eeuigszir.s afgekiiotte lopgedeelte
tweemaal geringi. Lengte 2i~4 inm. Op sparren, zelden op den zilverspar en op den
Weymouthspiju. Gewoonlijk in de schors van wortels en wortelstokken, doch ook veelal

secundair op beschadigde of door toedoen van andere insecten gedoodc stammen. De levens-

wijze en de vraatliguur komen overeen met die der H y las t es-soorten. Volgens Z-/«(/t7«(;H«

zou deze soort zelf de schors aanboren en slechts zelden de gangen van andere scliorskevers

gebruiken. Eenmaal bij Enschedé, in juli, in aantal achter de schors van een gevclden S|)ar.

Ook bij Rotterdam gevangen. In W'estfalen. (septentrionis Manuerli.') i. autographus Ratzeb.

De naadstreep op het afhellende uiteinde der dekschilden dieper, als eene groef; de naad
aldaar dakvormig verheven j

1) !)'• hirvfil (ieitT M)üi*t wurilfii clüui' 1. a p iii o p II I o r u s r l i- m n l i li i s vrrvulgd.
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18. Xyleborus.

.1 Dekscliildcii iiict lijne, vcrctieinc , stiiipelrijcn; ilu tiisscliciiruimteii rijkelijk zoo brceil als dezen,
met ceiie lijnere stippcirij. Deze soort lierinncrt in voorkomen cenigsziiis ann P i t y o ie n es
1) iele ntat lis J, doch is iets meer i^edrongen; met diepere stippelrijen op de dcksdiilden en
met gelijkmatig, dicht, scluihaclitig liestippeld halsschild. Pekzwart, kastanjebruin, roodliniin;
onnitgekleiird geelliruin; de dekschilden in den regel lichter dan de rest van liet licliaam;
vrij lang, witgeel behaard. Sprictknop eivormig, in het midden reclit gedeeld, het matte
bovengcdceltc niet duidelijk geringd. Lengte 2—2I mm. In de bastlaag van dorre elzen-
takken; de vraatfigniir is zeer onregelmatig en nioeielijk te karakteriseeren. In Noord-
Dnitschland, bij Liineburg; ook in Engeland (Marshamii llye) (alni (".corg)

Dekschilden met grove, naar den naad toe diepere stippelrijen, van welke de stippels genavcid
zijn ; tnsschenrnimten smaller dan de rijen. Deze soort gelijkt overigens zeer op au togra pli u s,
doch is veel kleiner; sterker, en meer helder geel behaard. Halsscliild niet geleidelijk naar
achteren versmald; veel dichter en sterker, korrelig bcstippeld. Pekbruin, roodbruin', onnit-
gcklenrde exemplaren geelachtig. Sprietknop als bij alni, doch meer langwerpig, het matte
bovengcdcclte zeer duidelijk driemaal geringd. Lengte 2I-—ruim 3 mm. In de dikke scliors

van eiken, ook in den paardenkastanje en bij uitzondering in beuken. Veelal aan het
wortelgedeelte van gevelde oude eiken, ook in de aan de oppervlakte gelegen wortelstokken;
de moedergangen loopen horizontaal, met 2 tot 7 armen; de larvengangen blijven in de
schors en zijn zeer ordeloos aangelegd. Verbreid door het gelieele land, niet zeldzaam
in het Haagsche bosch 2. villosus F. 1)

Coccotrupes Eichh.

Dit i^eniis is iiavcrwaiil aai} Dryflcoctes en Au i s a i> dr 11 s. Hahsihild overal
koi-rcii.i;-; aan de zijden, in 't midden, zonder drcarsindruk ; aan de basis niet ,!^erand.
Deksehilden met regelniali,^e , ook aan de zijden en op hel afhellende uiteinde niet tot

strepen verdiepte stippelrijen , het afhellende uiteinde in beide seksen ,i;elijkmati«; afs^erond-
gejcelfd, zonder rijen korreltjes of bultjes. Prosternum zonder uitsteeksel tussehen de
vooreoxae. Bovenzijde lang en die/it behaard.

De eeni,s;e Europeesche soort zou ook in N'ederland kunnen worden aangetroffen.

Hoog gewelfd, kort-cylindervormig; de dekschilden in rijen behaard. Kastanjebruin ofroestrood,
«prieten geelachtig. Halsschild zoo lang als breed; eenigszins kogcivormig, naar voren meer
elliptisch verlengd, de grootste welving achter het midden; gelijkmatig, naar achteren iets

liiner gekorreld. Dekschilden slechts de helft langer dan te zanien breed; de rijen dicht
aaneen staande en dicht bestippeld, zonder naadstreep. Het zeldzamere $ is kleiner, lichter
gckletn-d, nog langer en dichter behaard, naar voren opvallend meer versmald; dekschilden
liiner bestippeld, eenigszins omgckeerd-eivormig, minder gewelfd, het af hellende uiteinde
vlakker en langer afvallend. Lengte bijna 2 (^;— 2.1 Ci?) i""'- In drogerijen, vooral in

dadelpitten en bctelnoten (Areca catechu). Niet inhindsch 2). Vooral werd zij in haven-
plaatsen aangetrolVen , ook uit Aken opgegeven. De larve is door Li-tziur beschreven, de
larve en de pop zijn door i;.'tv;.v afgebeeld . . . (palmicola llorninig) (da et y I i pe rd a F.)

18. XyleboriLS Eicliliolï.

Sprietknop rondaehtig, met 3 onduidelijke ringen ; funieulus S-^'''^'<<- Halsschild bij

het 2 Itelzij eylindervonnig , opvallend langer dan breed, met vcin achteren parallele
zijden ; of wel aan de zijden afgerond, niet langer dan breed ; meer of tuinder bultig

geicelfd; aan de zijden, in het midden, zonder dwarsindruk ; aan de basis nietgerand

;

op de 'voorhelft gekorreld, op de achterhelft met fijnere sculptuur
, fijn bcstippeld of

glad. Afhellende uiteinde der dekschilden schuin afgeplat , met rijen fijne korreltjes óf
bultjes. Lichaam cylindervormig. Bij dit genus komt sexueel-dimorphisme voor. De
mannetjes zijn nl. kleiner en vlakker dan de wijfjes, in habitus soms van den
karakteristieken Sic oly t i den-vorm afjvijkend (het i van X. c rypt ogr ap hu s o.a.

herinnert eerder aan een A n o m ma t u s-achtig kevertje'); halsschild meestal van voren

1) Dal lil' iimiin.'lje» van D, v i I I 1. 5 11 ^ uil. -1,1 /..Idj.ani i.|i , rvpimb luj lii'l ij.-iiiK \ y I v 1) .1 r 11 s
,
Rplicel aiuliTs VQii vn

/iiiiili'ii /ijrl . is Diljllisl ^clilckrii,

"-) l>p (I iiLij vn.i'K.T opKciji.vi'ii , in ..ns V.mA i;rv.>ii,l,-ii , .•M'iii|ilarrii ml (li.vl-hiJiM-lii' kina. Ih'Ikiuiimi , i'v.'llals i'.-il.' iii.>iiii

uil platil.ai-ivui.r \rikrrf:.-ij .•M-iiipjaivii , lul alld.MV, iiav.irtarjlf- s.inii.ai mi ,1.^ Iiu|.rii
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uitgehold, de 'HHn-raiid veelal met een klein bultje of hoorntje ; zeldzamer is liet '^ 'jfC'

voren a/i^efhit en van aehteren Imltig, met A'-lad, ,i,-lanzix halsschild. Alken de wijfjes

kunnen vliexen , terwijl de zeer zeldzame mannetjes rudimentaire vleuf^^els hebhen. Of
bij sommige soorten parthenogenesis zou voorkomen t De soorten van dit genus leven in

het hout 'van oude boomen , ivaar zij gangen knagen in het spint of tot dief in het

kernhout; daardoor zijn zij van de eigenlijke bastkevers , welke zieh met bastdeelen

voeden , zeer ondersehciden ; hun voedsel bestaat gewoonlijk niet uit het hout zelf, maar

uit houtsafpen of, zich in de gangen ontzcikkeleiide fungi (sehimmeldraden), zg.

, ambrosia" , 7C'ier aanwezigheid aan de wanden der gangen eene Z7varte verkleuring

Ie iveeg brengt, alsof het hout met een gloeiende metaaldraad ingebrandwas ; dergelijke

zwariachtige gangen herkent men dadelijk als aan „ambrosia-kevers" te behooren.

liet 2 leg} hare eieren in de geknaagde gangen of broedkamers, waar kevers en larven

in dezelfde ruimten bijeen leven i ).

De levenswijze van X. Saxesenii en mouografh iis is door Riehhoff,Judeieh

en LOvcndal; die van dryographus door Riehhoff en Judeieh beschreven.

Van de 7 Ruropeesche soorten komen i in Nederland en 3 in het aangrenzend

gebied voor 2).

1 Halsscliild cyliiulcrvoniii!;, opvallciid langer lian breed; met van aciiiercn parallele zijden.

Lichaam lang-cylindervorinig -

Halsscliild aan de zijden duidelijk al'gerond, niet langer dan breed, bultig gewclltl. Dekscliilden lang

en smal, inct dicht aaneenstiiande, even sterke, doch lijne stippelrijen ;
zonder lijnere rij in de

smalle tusschenrnimten; het at'hellende uiteinde schuin en stomp-algerond, met stippellijnen,

aan weerszijden langs den naad iets gcgroel'd, de naad daardoor iets opgericht, alle tnsschen-

rniiiiten aldaar met eene rij zeer kleine korreltjes. Cylindervorniig; donker kastanjcbrui\i,

roodbruin, oniiitgeklcurde exemplaren geelbruin; sprieten en pooten geelachtig. Het (? veel

kleiner, tamelijk \iorso-ventrnal gecomprimeerd; de d(n-sale beharing lang, geelbruin ofgeel-

achtig; met langwcrpig-vierhoekig, glanzig, glad halsscliild en ondnidelijk bestippelde dek-

schilden; middclschenen aan den binnen-to[irand met een langen, rechten, aan den top

bchaarden, d.)oni. Lengte iJ QS') en ii—2\ (ï) mm. In rottende schors van Popnhis
iiicra gevangen; zij oncwikkek zich ongetwijl'eld in het hont, evenals de andere X y leborii s-

soiirten.^Ilct "(?, dat veel doet denken aan Anommatiis, is zeer zeldzaam. Niet inlandsch.

In de Rijnprov. . . . (dryographns Thoms., g villosus Ratz.) (cry p t o g ra p h n s Ratzeb.)

2 Halsscliild op de aclitcrheUt lijn, doch zeer dnidelijk bestippeld :,

Halsscliild op de achterhelft, althans bij matige vergrooting gezien, glad. Alhelleiid niteinde

der dekschilden mat, aldaar met eene lijne rij korreltjes aan den naad en op de 3e tnsscheii-

rnimte; de tweede tnsschenriiinite aldaar meer afgeplat, glad. Donker pckbruin , onnitgeklenrde

exemplaren rood- ol' geelbrnin; eenigszins <natglanzig. Het g is naar voren meer afgeplat;

halsschild zonder uitholling, noch hoorntje of bultje aan den voorrand, van voren raspachtig,

van achteren glad; middelschenen zonder doorn aan den binnen-toprand; niteinde der dek-

schilden als bij het $; rood of geelbrnin. Lengte 2— 2.I mm. Deze soort is polyphaag; zij

leeft in eiken, beuken, ahorns, linden, paardenkastanjes, berken , populieren , vrnchtboomen

als: appel, kers, abrikoos en zelfs iii Coniferen als: den, spar, zilverspar en lorkenboonien.

Zij boort gaarne in oud liüut, op ontscliorste of op andere wijze beschadigde plaatsen; zij

dringt ook door de lioorgaten van andere Scolytidcn naar binnen; ook schijnt zij in nog

lieesterachtige planten in te boren. T.epaald eenigszins schadelijk zou zij alleen kinmen zijn

1) e™ bplansriik nnsli'l iivit ilit cimlrrwn-i,, iij.'l all.celJinscii van <lc- ;|U .:llMl,l.>^ia. i; imir Tliili;! . },-al //. (;. Ihihlmril iil

Bnllrtiii N... 7.- Ni-w Scrir*. IJ. S. I)e|,arliiii'iit ui Afri. nhiin-. lliv, "I Kut. .111. IM'.I". Ha- Aiul.iusia Hv.ll.s „1 il.,- Initrd

Slali'».,.

-2) Hifr \u\^: «(lic lal.i'l voor lii'l dcicriiiilu'.-rcri ilt'V iiianiiplji^s;

I Miilili'lMlii'ii.'il aan il.'ii liiNii.'ii-lo|.lio.-k uwt i'en lanp'n , iv.lilfii , aan den l<i|) hi-liaanl.'ii .
iluoni. I.iiliaajn taint'hik dor>o.

v.-nlraal •;.',oiiinriinrcTd ; mH lan[;\v.T|>iii-viiTlio.-kiü , glanjii:. lilad lialSM^Iiild, Doi-salr Li-liaiini; «.•.r la.iB.

(i' r \ !> l o p r a |i tl u ^ Itat/.'li.l

SliddebLliiMicn 7.ond.r iliiddü.irn -

•i HabMliild fund.T uillodliiip , iiorti liiiurnlj.' of linhji- Lian d.-n voorraiiil, van vor.-n j^o^korreld, van ariilfrrn ^'lad.

I. Saxesentï Itat/.-li,

HaUsfliild van vorrn Ini-.-d nil^.-tiold , do voorland in litt iiLiddon in cni l.nlljo ol tioonil|.- iiil^^rliokkon '.i

;i Afli.dli-nd inloind.- d.-r d.k>. Iiild. 11 ab lii| lo-l vvijijf. Do voorran.1 van li.'l lial-siliild in li.-l mid.lon in .on sloni|du)eki|;

l.uhjo nil[!..|n.kken (d r v o
i;

r a |i h u s Ualiol..)

AfliolliMid nil.-indo d.-l- .l.k~. Iiild.'n aU l.i| liol vvijfj.'. Do v.o.naiid van lo'l lial.>. Iiild ni lol niid.l.'n i n Ifius; gclioüini

liouniIjV nilBolrokkon Iin o 11 o p r a [. Il n ^ K.)
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aan vnicluliooinen. De vraatfigiiiir (PI. I lig. 8) is cciie gemeenschappelijke ruimte, welke
ook door de larven geknaagd is, doch niet zoodanig dac iedere larve voor zich eene nit de

broedgang gaande larvengang knaagt, doch zoo, dat door alle larven te gelijk eene verruiming,

om de gelieele familie te bergen, geknaagd wordt. Waarschijnlijk bestaat hier liet voedsel

der larven, althans voor een deel, uit houtknaagsel. De ingangsbuis gaat radiaal den boom
in, van daar uit knaagt de mocderkever naar rcclits en links, in hetzelfde vlak van door-

snede, broedgangen, welke gewoonlijk de jaarringen volgen en in de zachtste deelen worden
aangelegd. Soms gaan van eeiie zeilde ingangsbuis ook op versciiillendeu afstand van de

schots broedgangen uit. In de, in de richting der lioutvezels, iii radiale richting geknaagde,

soms vingerbrecde, familiegangen zijn veelal eieren, larven van verschillenden leeftijd, poppen
CU nog weeke kevers vereenigd. De kevers zwermen vroeg in liet jaar. Op de 100 wijfjes

rekent men één ^. De generatie schijnt dubbel te zijn. lu ons land is deze kever zeer

verbreid, doch werd gewoonlijk in gering aantal gevangen ; het ;? zag ik nog niet uit Nederland.

CiJ subdepiessus Rey, decolor Boïeld., aesculi Ferrari) i. Saxesenii Ratzcb.

.1 Afhelleud uiteinde der dekschilden glanzig, met gegroefde naadstreep en iets verheven naad.

De dorsale stippelrijen aldaar duidelijk voorhanden en op alle tusschenruimteu met kleine

korrelige Indtjes bezet. Bruin- of geelrood. Bij liet ^ is liet lialsschild van voren breed uit-

gehold ; de voorrand in liet midden in een stom(ihoekig bultje uitgetrokken. Lengte 2— 2ir min.

In oude of beschadigde eikenstaminen ; ook wel in oude stronken die nog niet uitgedroogd

zijn; zelden leeft zij in beukeu en iepen. Zij maakt, die|i in het hout indringende, vork-

gangen i). De wijfjes boren rechte, radiale iugangsbuizcn , in de richting der mergstralcu,

tot 15 cm. diep in het hout, van waaruit zij zijwaarts, meestal rechte, broedgangen, in het-

zelfde vlak van doorsnede, knagen; daarin worden de eieren in hoopjes gelegd. De uitgekropen

larven schikken zich daarbinnen op eene rij en verpoppen daarna, zonder iets verder te

hebben uitgeknaagd. Hier bestaat het voedsel dus uit lioutsappen of ambrosia. Niet inlandsch.

In België bij Ridderborn , in de Rijnprov. bij Diisseldorf en EIberfeld, ook in Westfalen.

Volgens Eiclilinff één f op de 14 wijfjes, volgens anderen één J op de 100 wijfjes.

(ti ry o graph u s Ratzeb )

Afliellend uiteinde der dekscliilden zeer afgeplat, mat en glad, zonder doorloopende stippel-

rijen; de naad niet vcriieven ; naast den naad en ook wat verder naar buitenwaarts, met

enkele, wijd uiteenstaande, vrij groote bultjes. Licht bruinrood. Bij het (? het balsschild

van voren breed en diep uitgehold, korrelig bestippcld; de voorrand in het midden in een

teruggebogen hoorntje uitgetrokken. Lengte 2—2J (c?) en .1— .5 > (J) mm. Eveneens in eiken;

dezelfde levenswijze en nagenoeg dezelfde vraatliguur als bij dryograplius (PI. I lig. 9).

De ingangsbuis is meestal iets gebogen, 1 — 8 cm. lang, derhalve soms alleen in het spint,

docli ook wel in liet kernhout indringende; de bochtige, dendritiscb vertakte broedgangen gaan

dientengevolge ook wat ineer of wat minder diep in den boom 2). Niet inlnndscli. In West-

falen en bij Diisseldorf in de Riju|irov. liet $ zccr zeldzaam, men schat i op de 100 wijfjes.

(m o n o gra pil u s F.)

19. Aiiisaiidrus Ferrari.

Dif ,i;eiius is iiavi'rwaut aan Xyleborus, het afhellende uiteinde der dehsehi/den

cehler is meer of minder geioelfd , zonder rijen korreltjes of bultjes. Sprietknop rond-

aehtig., het \e lid duidelijk ; overigens onduidelijk geringd (Fig. 123 T///). //et J is

kort-eyliudervormig , hoog gewelfd; het achtergedeelte kort en dik, i^ ?naal zoo lang

als breed ; het halssehild in de lengte-richting bultig gewelfd, /let S is kort, omgekeerd-

eivormig; halssehild tamelijk vlak, schijfi'ormig ; dekschilden rondachtig, geivelfd, reeds

van af het midden afzcaarts gebogen. Halssehild , in beide seksen, van achteren nagenoeg

glad; de naadstreep op het afhellende uiteinde nietgegroefd. Sprietknop duidelijk geringd.

De ecnige Europeesche soort is een ambrosia-kcver , 7c<elke ook in Nederland

vooi komt.

Het 5 is kort-cylindervormig, in habitus met Xyloterus lineatus overecnkouiende; spaar-

zaam behaard; pekzwart, onuitgekleurd roodbruin; sprieten en pooten geelachtig. Halssehild

zoo lang als breed, concentriscli gewelfd, van voren grof gekorreld, van achteren glad.

Dekschilden met krachtige, verdiepte stippelrijen, welke ook op het afbellende uiteinde

lil licl lillilt-lilühd «.-ld /-IJ tiiciiiiiii w.-l i'.'ns l,Tl]|ii.->.li scliadclijk.

Df v<-i'i)i)r/:iiikl<' lc> liiiiM'lii- sc]i:id<- ii:iti Ii>-| liiiiil is minder grnol daii v:iri d r y o g i' :i ]> li ii ^ , nan^f/jeii df Ituoiifun^eii niet
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.luulclijl; zijn ; de iiissclicnrniiiitcn met i-cnc lijncrc stippelrij. Hui <? is kleiner. I;iirt, oingekeerd-

eivoniii"- l:\nncr en liniileiiiUcr liclmard; Imlsscliikl Inniger ilan lireed, eenia.s/,ins roniiaclitii;

,

van l)oven aCneplat, van "voren lijn «ckiirrelil, van achteren nagenoeg glail
;

lic scnlptunr

der r.inclacliiige ciel;.scliil.ien nagenoeg als liij liet ?. I.engtc van het i 2 mm., van hcc ?

5—3} mm. In liet hout van allerlei looriiiKimcn, het meest in eiken, beuken en vnicluboomen,

doch ook in herken, haaghenk, ahorn, el/en, platanen, paardcnkastanjes, tamme kastanjes,

meidoorn, vlier en verder in appel-, pere-, pruime- en kerschoomen i); in Uilvcrsnm

werd /ij in groot aantal, zoowel mannetjes als wijlies, nu 1'terocaria cancasica

verkrcTcn; /ij leeft zoowel in gezond, levend, als in dood hout en paalwerk. Overigens

door het "elicele land verbreid, doch over het algemeen weinig gevangen. De nitslnitend

door het S geknaagde vniatligiuir (PI. l lig. TO en PI. VIII lig. 1) !•* gekenmerkt door liet

voorkomen van loodrechte broedgan-cn van de 2e orde. Deze soort kan scliadclijk worden

door het doen afsterven van jong, heestcrachtig loofliont. Het J knaagt ecne kortere ol

lan»eie ingangsbnis radiaal in den boom, maakt dan in hetzelldc vlak van doorsnede,

ongeveer 111 de richting der jaarringen, primaire broedgangen en boort van liieruit, vert er

kna.'cnd, secundaire, rechthoekig van dezen uitgaande, de richting der hontvczels volgende

,

1
-" cm. lange brocdgaiigeii naar boven en naar beneden. De lengte van de ingangsbnis,

alsook het aantal en de lengte der primaire en secundaire broedgangen is zeer verscliiUend

en bauTt af van de dikte van den stam. In dikke stammen en stronken is de ingangsbnis

wel 5—ö cm. lang; de primaire broedgangen gaan dan, hetzij van af het uiteinde der mgangs-

buis' regelmatig naar rechts en links, de jaarringen volgend, óf reeds eerder gaat de cene

of andere broedgang van uit de ingangsbnis, 6f de broedgangen gaan meer schuin naar binnen,

meerdere jaairingen doorsnijdend. In dunne, hecsterachtige stengels blijven de ingaugsbuizen

veelal zeer kort." De primaire brocdgaiigen volgen meestal volk. .men de richting der jaarringen
;

.iaat er cene rechts en ook eene links, dan vormen deze beiden te zamen ongeveer een cirkcl-

boo" om het middelpunt van den ^tam. Zoowel in de primaire als in de secundaire brocdgaiigen

leven de larven, welke, uit de, aan den ingang der broedgangen, in hoopjes gelegde eieren

"ekropcn, zich voeden met het uitzwctcnde liontsap en de zich daar vormende ambrosia;

zij zitten daar in rijen en verpoiipen zich daar ter plaatse. De ontwikkelde kevers verlaten

het hout door de boorgaten, waarschijnlijk nadat de paring heeft plaats gehad. Aangezien

'cwoonlijk veel meer wijfies dan mannetics aanwezig zijn (op 4 wijljes 1 mannetje), zoo

fs deze "soort waarscliiiiilijk polvgaain. lir zou cene dubbele generatie plaats hebben. Met

eerste zwermen heeft, iiaar het schijnt, plaats in April of Mei, het tweede 111 Juli en Augustus.

De kevers der 2e generatie zijn in d"cn herfst ontwikkeld en overwinteren in rijen, inannctjes en

wijfjes dooreen, in de broedgaiigen. Deze kever boort ook dikwerf aan lunitgcdeelten, waarandere

kevers aan het knagen zijn. llhinosimus planirostris vervolgt de larven in de gangen.

De levensgeschiedenis is "door Schmidbergir , Tiatzebiirg, Ekhlioir, .luJcidu Lmeudal <. «.

beschreven '• ''"P'""
'-'"•

20. Xyloterus Er.

(Tr y po de 11 dron Stepli. ex p.)

Eiiuiknop /ain; ai breed, niet geriii,i:d ; scapiis hii,i;-, naar het uiteinde hwlsvormig

verdikt; funiculm ^-ledig , het \e lid eenigszins kogelvormig tfezumllen ,
de vfl/gcnde 3

leedjes seer kort en l'reed, dicht opcengedrongen (Fig. 123 /X). Oagen in t-wee afzonder-

lijke deelen gedeeld. Lichaam kort-cvUndervormig , cenigszins g,cdrongcn. Halsschild sterk

'gewelfd; TCin voren gekorreld; aan de zijden, in 7 midden, zonder dwarstndruk ; aan

'de basis 7iiet gerand. Dckschilden op het niet ingedrukte, afhellende uiteinde meer of

minder behaard, overigens glad. Bij het $ het voorhoofd diep uitgehold. De soorten zijn,

evenals Anisandrus en de meeste Xy leb or n s-soorten ,
amhrosia-kevers. Zij leven

in het hout, vooral van nog overeifid staande, doode boomen en gevelde stammen, die nog

niet uitgedroogd zijn {'oersche stammen schijnen zij te vermijdend, 7vaar ^
zij z.g. ladder-

i^an^en knagen en daardoor technisch schadelijk kunnen zijn. Evenals bij de ware schors-

'kevers maken de larven, ieder voor zich, eene afzonderlijke gang, doch onderscheiden

zich daardoor , dat de tegelijkertijd in haar geheel als popholte dienefide larvcjigang

slechts zoo groot is, dat de larve deze in elk stadium der ont7üikkeling geheel opvult

;

vandaar dat het voedsel hoofdzakelijk bestaat uit een fun.^'us, welke zich uit het m
.gisting overgegane houtsap in de larvengangen gevormd heeft, //et ?, dat reeds daar,

Il \u d.' l;iiii|.r..v. wrr.l /ij «•II- iii «r; ;ill.(,..iu.'ii . ....k in Ji-n wijii.L.k :i;Mij;.-ln.llpii

4?
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7vaar het onhvikkcld /'s, door een i van hetzelfde broedsel bevrucht werd, boort ectte, loodrecht

door de schors in het hout gaande , ingangsbuis en i<crlengt deze gewoonlijk in meerdere,

in hetzelfde vlak van doorsnede gelegen , broedgangen , in welke , naarmate het graven
voortgaat, op de boven- en onderzijde [niet rechts en links), op matigen afstand van
elkaar , eigroeven geknaagd worden , die elk van een ei worden voorzien en met hout-

knaagsel afgesloten worden. De uitgekropen larven knagen nu , een aantal naar boven,

anderen naar beneden , in de richting der houtvezels larvengangen , van dezelfde door-

snede als de moedergang , doch die zeer kort blijven [hoogstens 5 m?n. lang) en als de

sporten van eene eenarmige ladder op elkaar volgen. De uitwerpselen dienen de larvoi

tot verdikking van den scheidswand tusschen larve- en moedergang. De pop ligt in de

larvengang met den kop naar de moedergang gericht. De drie bekende Europcesehe
soorten zwermen reeds 7<roeg , in April of reeds in Maart. De generatie is meestal

eene dubbele. Om te overwinteren kruipen de kevers door de boorgaten naar oude pop-
holten terug.

De levens7vijzc 7'an X. domesticus is door Hartig, Niirdlinger
,
Judcich en

Lüvendal ; die van sign a tu s P'. (q n er c us Eichh.) door EichhoffJudeich rn Divendal

;

de larve en pop van linea tus zijn door Ratzeburg , de levenswijze is door Hartig,
Niirdlinger , Eichhoff , Beling en Judeich beschreven.

Van de 3 Europcesehe soorten, komen 2 in Nederland en i in het aangrenzend
gebied voor.

\ AflicUeiul uiteinde licr clei;sc]iildeii overal vrij dicht bclianrd; nldanr laiijis den naad niet eene

liortc, diepe grncf, daarnaast de 3c tn-sscbeiiniimtc lijn l;ielv(irniig verheven. S]irietlcn(>|)

groot, aan den hoven-topiiocl< toegespitst. Zwart, met stroogclc sprieten, tarsen en deliscliilden
;

de naad, de zijranden en gewoonlijl; ooii meer ol' minder liet uiteinde ^wart; zeld/.anier is

liet lialsschiid aan de zijden en aan de basis geelachtig, ofwel het halsschild, behalve eene

ilonkerc iniddenvlek, geheel geel. Soms zijn ook de pootcn geelachtig. Halsschild in de

breedte schuhachtig gerimpeld; bij het S van voren afgerond en met uitstekenden, gckartelden

voorrand; bij bet $ veel k(n'ter dan bij het J, van voren rcclit afgcknot en op liet midden
fijner gerimpeld. Dekschilden met lijne , iets verdiepte stippelrijen. Hij het J' het voorhoold
diep uitgehold; van voren, in 't midden, met eene korte langskiel; de keel lang liehaard.

Lengte 3— 3?, mm. In bet hout van oude bcidicn, zeldzamer in eiken, herken, elzen, ahorns,

haagbeidicn, Robinia's, kerseboomcn en Sorhus aria; meestal in stronken en gevelde

hooiiien; soms schadelijk. De gangen (PI. VllI iig. 2) worden veelal tot diep in hel kernhont
geknaagd, de broedgangen loopen, veelal meerdere in getal, niet in de richting der jaarringen,

doch schuin er doorheen. Gemeen in het Haagsche boscli ; de zwermende kevers vangt men
in Maart en April, vcelvtddig op paaltjes en tegen doode, oude stammen. Ook bij Arnhem,
(lp beuken, bij Loosduinen, waar de schors weggenomen was, kon men de vvijfjes, in

massa, in lioorgatcn zien, bezig naar binnen te graven i. domesticus 1..

Afbellend uiteinde der dekschilden slechts met enkele korte, lijne haartjes bezet, overigens

op de bovenzijde nagenoeg kaal; op het uiteinde, langs den naad, met eene llauwe, vlakke

langsgroef, daarnaast de 3e tusschenruimtc niet kielvormig verheven. Sprietknop aan den

top meer of minder stomp-afgerond. Halsschild gedeeltelijk of groorendeels roodgeel ... 2

2 Dekschilden met grove siippelrijen; de stippels rondachtig, gedeeltelijk iets hoekig, aan de

zijden een weinig verward, op het afbellende uiteinde in rimpels geplaatst en ongelijk van
grootte en diepte. Roodgeelachtig, gewoonlijk de zijrand en eene, meestal afgekorte, langs-

streep over bet midden en soms ook de voorrand van liet halsschild, benevens de naad, de

zijranden en eene eveneens van voren meestal onduidelijke middenstrecp op de dekschilden,

zwart; soms breidt zich het zwart op de dekschilden verder uit, of is de kever bijna geheel

roodgeel. Bij het $ is het voorhoofd aan den voorrand diep uitgehold, in het midden met
een bultje; keel lang en dicht behaard; halsschild breed-vierhoekig, van voren iets afgerond.

Bij het 5 het voorhoofd gewelfd; halsschild van voren sterk afgerond. Overigens gelijkt deze

soort op linea tus, doch de sprietknop is veel grooter en aan den binncn-tophoek stomp,
iets naar binnen gericht; de tusschenruiniten der dekschilden liier en daar iets rimpelig. Lengte

3^ — 31^ mm. Op benken, eiken, linden, berken en ahorns. Levenswijze als bij d o m e s tic u s.

Niet inlandsch. In de Rijnprov. bij Diisseldorf en EIberfeld, ook in VVestfalen.

(querciis Eiclib., 5-lineatus Adams) (signatus F.)

Dekschilden met lijne, vcrdie|)te stippelrijcn, welke ook aan de zijden regelmatig, doch fijner

zijn; ook op het afbellende uiteiiule worden zij fijner, doch niet rimpelig en de sliiipels niet

ongelijk, de tusschenruiniten niet dwarsriiiipelig. Zwart; sprieten, pooteii , basis van het

halsschild en de dekschilden geelbruin of roodgeel; de zijrand der dekschilden en de naad.
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nIsonU cciic meer of niiïulcr iluidclijkc hiiigsstrccp op licl iiiicUlcii vnii uil; der ilc-kscliilduii

zware. Somiiiigc excm|ilarcii zijn op de bovenzijde liijiia geheel roodi;ecl (ah. c. iiulaiKiccphaliis

Richh.). Sprie'tknop aan den top stomp ul'gcrond. Bij liet cT i'' liet voorhool'd diep uitgehold

,

van voi'en met cenc zu'akUc, menigmaal onduidelijke, kleine lanj>skiel; lialsscliild hreeder dan

lang, nagenoeg vierhoekig, met afgeronde zijden, liij het J het voorlioofd gewelfd, het

haKsehild van voren sterk afgerond, met grovere scidpiiiiir. t.enie 2^,-3 nmi. UitsKiitcnd

op Conilcren, vooral in zilversparren; zij tast kwijnende, staande hoornen aan, doeh

veel meer gevelde stammen, oude stronken en door den wind afgebroken deelen. Vraatlignin'

zie IM. I Jig. 7 en PI. V'III lig. 3 en 4. De ingangsbnis blijft naar verhouding kort, van

daar gaan sleehts twee hroedgangcii uit, gewoonlijk eenc naar reelits en eene naar links, de

richting der jaarringen volgend; toch kinmeii zij zoodanig afwijken, dat alleen eene rechte

broedgang als voortzetting van de ingangsbnis, of twee broedgangen aan dezelfde zijde, óf

lïe'ne broedgang als geknikte voortzetting van de ingangsbnis, óf twee broedgangen schnin

door de jaarringen heen, óf wel hakig, op verschillenden afstand van ile schors, eene naar

rechts en eene naar links voorkomen. De gangen loopcn gcwooidijk alleen in het spint. Ik

bezit een exemplaar uit 1'aterswoldc (Drenthe), van Prof. Dr. Ritztiiia Hns ontvangen, het

eenige dat ik uit Nederland zag. In België bij llertogenwald , in de Rijnprov. liij Aken en

KIbeifeld, ook in Oldeubnrg 2. lineatus Oliv.

Familie PLATYPIDAE (Fij'. 124).

S|,o

v..„

d I

Eene kleine, aan de Scolytidac navcrwante, familie, welke in enkele opzichten zoozeer van

deze groep onder-clieiden is, dat scnnniigc schrijvers eene afzonderlijke familie aannemen, anderen

de Platvi'idae als onderfamilie van de Scolytidae beschouwen.

De kop is duidelijk, doch niet sntiitvormig, vooruitstekende; met de rondachtigc, eenigszins

uitpuilende oogen, iets of wat breeder dan bet hals-

schild. — Sprieten (Fig. 124 I) aan de zijden van het

voorhoofd, vóór de oogen, ingeplant; slechts 6-ledig;

de scapus lang en breed; de cindknop groot, eivormig,

ongeleed; de fnnicidiis 4-ledig, zeer kort en veelal

weinig in 't oog vallend i). — Bij Pla t y p u s zijn de

monddeelen aldus. Bovenlip r.idimentair. Voorkaken
als bij de S c o 1 y t i d a e. Achterkaken met eene smalle,

hoornachtige, aan het uiteinde bev.imperde, lob en met

,;-ledige tasters, van welke de eerste twee leedjes groot,

bladachtig en breed gedrukt zijn, het 3c kleine lid

daarentegen in den top van het 2e grooiendcels be-

sloten en slechts aan de eene, vlakke zijde zichtbaar is.

Onderlip vierhoekig, iets naar de basis versmald,

boornacbtig; met 3-ledige, kegelvormige tasters. —
Prothorax aan weerszijden met eene uitholling om de '

voordijen in te leggen. — Lichaam cvlindervorniig, II

bovenop eenigszins neergedrukt. — Dekschilden bij het

(? elk in een doornachtig uitsteeksel eindigend. — Pooten f Fig. 124 II) tot graven geschikt; voorschenen,

kort en breed, aan den bovenrand getand of gekarteld, de buitenzijde met schuine dwarslijsten. Alle

tarsen gewoon, dtni; het eerste lid lang en dun, tninstens zoo lang als de volgende leedjes te zamcn,

het 3e niet verbreed; bet 4e klein, rudimentair, doch aan de basis van het klamvlid duidelijk zichtbaar,

bij liet Zuid-Anicrikaanschc gcnns Tesscrocerus aan de zeer lange tarsen, zeer duidelijk. - Tot deze

familie behooren de grootste ambrosia-kevers; zij leven in het bont van oude, kwijnende boomen en

ktumen daardoor zeer schadelijk worden. De gangen worden tot diep in het kcrnliotit geknaagd. Volgens

llubhard 2) is het $ veelal vergezeld van meerdere mannetjes, waarvan het gevolg is, dat een hevige

strijd plaats vindt; dikwerf treft men in de gangen de verstrooide brokstukken van overwonnen

maiinetjcs aan; het doornaehtig uitsteeksel aan het uiteinde van elk der dekschilden zoti een geducht

wapen zijn, inet een krachtigen stoot achterwaarts wordt een tegenstander onschadelijk gemaakt.

Het S legt 100 tot 200 eitjes, in hoopjes van 10 of 12, vrij in de gangen. De larven komen

in hoofdzaak met die der Scolytidae overeen. Die van P. cylindriis onderscheidt zich van die

der Scolytidae, dat zij aan het uiteinde recht afgeknot en vlak is. Kop sterk gewelfd, zoo ook

de, van lijnc, brinne hoornlijsten voorziene, prothorax. Kop en het laatste segment behaard. Stigmata

en de onderste bidtige gedeelten der segmenten met een liaartje en duidelijke, donkere knopjes, welke

als 't ware op rijen stigmata gelijken. Zij voeden zich, in aantal bijeen, met de ambrosia die in de

gangen ontwikkelen. Volwassen zijnde knagen de larven, elk voor zich, in de richting der hontvezcls.

.]ii,ln,l, V,/« II,-

Il MiTkw;i;ir(ii^' ojn d<* N|itit>ii-ii [)ij Ih'I /.uid-Aim'rika.mstrlie griuis T e s s e r u i;

df kop, >liTk ii;i:n- liil tl jii'liunfii t-ri uit welki-r middni, zij w;i;ir1s , de liiiiii

lil l)it prldl VI.. .r I' I :i I \ [.UNS I.'ii uit d.' V.-i liml.' Sl;il.'ii v;iii N....r'1-A

SaMud.r-
iilN|iriiiV'
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eene holte om te ver|Hippeii; tic vofirkakcii zijn iil. wel geschikt om het huiit uit te knalden, maar
de achterkaken te zwak om het te kauwen, vandaar tlat hotitdcelen nimmer als voedsel gebruil<i wortJen.
Oudere gedeelten der larvcngangeii worden zwartachtig, ten gevolge van de lang aanhoudende vorming
van 1'inigi i). Deze familie is in Europa vertegenwoordigd alleen door het genus Platypus, met 2
soorten, van welke t5éne in het aangrenzend gebied voorkomt. De Platypidae zijn grootendeels
iropisclie insecten, liet grootste aantal der beschreven soorten lecl't in Amerika.

Platypus Herbst.

Halsschilil voor de basis met eene korte langs,qrflef , rondom deze bij het S glad

,

bij het 2 uiterst dicht en fijn bcstippeld. Afhellend uiteinde of top der dekschilden
bij het 1 gewoon, bij het 3 getand De soorten herinneren iets aan de Colvdiidae
(A^e m a t i d i II m).

I.ang-cylindervorniig, jiekbruin of kastanjebruin. Voorliool'd breed, al'gciilat, met lange wimper-
haren. Ilalsscliild lang-vierhoekig, duidelijk en vrij dicht hesti|i|X'ld; met accoladevormige basis.

Dekschilden met stippellijnen, in de lengte gegroefd, de 3c, 5e en veelal ook de ie tnssclien-

ruimten iets kielvormig verlieven; op het afhellende uiteinde geelachtig behaard. Voordijen
zeer breed, aan den onderrand breed getand, liij het <? alleen de afwisselende tnsschenruimten
der dekschilden naar achteren duidelijk gekield, voor het afbellende uiteinde in een tandje

eindigend, van daar slechts weinig steil afvallend; de marginale tusscheuruinitc aan de zijden,

voor het uiteinde, niet een grooten , naar achteren en naar buiten gericbten, lobvormigen
tand; de 3e tusscheiiruimte met een klein kegeltandje voor het uiteinde; de zijrand tnssclien

deze beide tanden met twee kcrftandjes. Bij liet J zijn alle tusschenruimtcn voor het uiteinde
afgeplat en oiigetand, het afbellende uiteinde afgestompt en iets ingedrukt. Lengte 4!^—5 inni.

In het hout van beschadigde eiken en eikenstronken, welke nog niet uitgedroogd zijn; niet

op geveld hout; ook zou zij in tamme kastanjes voorkomen. De vraatlig.inr komt in lioofdzaak

met die van Xyleborus mo 11 ogra p li u.s overeen, de larven eclitcr zouden niedcdoen
aan het knagen der gangen. De kevers 2) tasten eerst bet onderste gedeelte der boomen aan,

gaan dan liooger op, doch niet in den top of in de takken. Volkomen ontwikkelde kevers
komen in het gebeele jaar voor, zij overwinteren groepsgewijze (:;o—40 individuen bijeen)

in het spint. Het hout van gedoode boomen is soms, vooral in horizontale en vcrtikale richting,

als een zeef doorboord. Niet inlandsch. In VVestfalen en llaiinover. De larve, pop en levensge-
schiedenis zijn door Ilntzeburg ^ de oiitwikkeliiigsgeschicdenis is nog door i^criv'.t en de levens-
wijze door Etc h Iiiiff' i:n Jtuicidi beschreven (cv 1 i n d r n s F.)

Il„l.l.,inl Kc'^ft .•.iii' l..'s,liMHiiiï. iii.'l arl.r./ldiiii;. v;iii d,. I;iiv.. ,-n <t- aii.l.n.Mu van il.'ii \(,..rd-AMiHi;i,:i-jii<rli.-ii I' I ;i

|."sili, s Saj

liff iiifdejei'liii},' lifi-tisl lip w iarii.-iiiiiii;i'ri If Mitiltaria in Islrii- fiedaaii, u| ii li-iiriii dal iiM'istriiiniid vva^ t-i-wi'fsl. (

siliijul van hfl li-ven van den- luurl nn^ vvi-ini;* /.eker» bekt'nd If zijn.
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K K R S T E \) K E L.

ar.; ten exemplaar
il. Km. Ver. (ihans

bij Kallaml.^O(lg, Aiig

0|- lilail/. 41, Caialiiis auruiiiiens F., J en S l'ij Wiiiierswijk, Juni.

„ ,, 44, „ arvensis Hcrlist var. pomeranus Oliv. , Faun. nuv,
gccüketicüiii Holland (v. Voll.), in ilc voormalige collectie der
aan de Rijks Landboiiwseliool te Wageningen).

„ ,, 49, Elaphrus aureus Miill., FaiMi. nov. sp.; Winterswijk, Jnni.

„ „ y^, P tem s tic 11 lis cupreus L. var. aRinis St., Faun. nov. var.;

,, ,, 10;,, Dromius fenestratus F., Faun. nov. sp.; bij Rotterdam.

„ „ 110, Exemplaren van llaliplus lin ea toco 1 1 is Mrsli. zonder donkere langsvlek op het
lialsscliild, vormen ab. c. * nitidicollis Jos. Muller.

„ „ 134) Agabiis Stiirmii Gylli. ab. c. maurus milii, een nagenoeg geheel zwart exemplaar
(iiielaiiisinc!), bij Arnhem, Dec.

,, ,, 24y. Gymnusa variegata Kiesw., Faun. nov. sp.; Kerkrade, Juli.

,, ,, 2(>&, Acylophorus glaberrimus Herbst, F'auii. nov. sp.; aan de Hillegersbergsche plassen.

,, „ 270, Quedius humeralis Stcpli., Faun. nov. sp.; Arnhem, Oct.

,, „ ztji, Philonthus splendidulus Grav., Faun. nov. sp.; bij Winterswijk, Juni, Juli.

„ „ 326, Volgens Gcrhardt komen van Stcnus n i t id i 11 scn 1 u s Steph. ook exemplaren met
volkomen ontwikkelde vleugels voor.

>i )) 3Ö4, Anthobium florale 1'aiiz., F'aiin. nov. sp.; bij Kerkrade, April.

» » 3Ö5, „ ophthalmicum Payk., Faun. nov. sp.; Velp, Oct.

„ ,1 ,, „ longipenne Er. F'aun. nov. sp.; bij Oisterwijk, Juli.

„ ,, 3yi, ie regel v. o. vóór 4 bijvoegen: (Sub-gen. Scyd m üra p lies Reitt.).

„ ., ;,y4, bij 5, spietknots 3-ledig bijvoegen: (Sub-gen. Spaniuconnus Ganglb.).

,, „ 400, Leptinus testaceus Miill., Faun. nov. sp.; Arnhem, Aug., in een bijcnuest; bij

Valkcnberg (Linib.]) op een zandweg, Juli. Deze soort komt ook in muizcunesten voor.

» » 409) 'lat Silpha atrata L. en lacvigata F. zich met plantenkost voeden wordt door
Ganglbaucr zeer betwijfeld, slakken en wormen maken liet voornaamste voedsel uit;

de lange, smalle kop is geschikt om slakken in haar huisje aan te grijpen. Prof. Dr.
Rincrtia Bus bericht dat, althans voor S. atrat.i, er niet aan te twijfelen valt dat

deze soort zoowel als larve, doch ook als imago, onder omstandigheden phytophaag is.

415, Ondei een groot aantal exemplaren van Agyrtes castaiieus Frolil. bij Meerssen in

April gevangen, waren de kleinste ai, de grootste 4* mm. lang.

„ Agyrtes bicolor Casteln., Faun. nov. sp.j bij Velp, Maart.

418, Anisotoma rug o sa Stcpli. verschijnt, volgens Dccaiix, in het najaar tegen zons-
ondergang.

411;, Anisotoma picea 111., Faun. nov. sp.; bij lircda, Aug.

„ „ ciliaris Schniidt en furva Er. komen, volgens Decan.x , in het begin
van September tot midden October, na zonsondergang uit liet duinzand te voorschijn;
zij vliegen dicht boven den grond rond, slechts weinige meters ver, kruipen ook tegen
graslialmen en graven zich na 15 tot 20 minuten vlicgtijd weder in het zand; de
ontwikkeling heeft plaats iu een onderaardschen fungus.



774 Aanhangsel.

(I|i lild/. ^20, A 11 i s 11 1 0111:1 cliibiu Kiigcl. vcrscliijiu, vulgciis Dccun.x, rctilv np ilc niiilif^igurcii.

,, ,, „ Anisntuiiia uviilis Sclimiilt vci'scliijnt, vnli^cii-S Decau.x, v;ui Juni tut Aiiy. iinycvtcv

6 iiiir N avonds.

„ ,, „ Anibotoiiia litiira StC|)li. verschijnt, viplgcns Dcciiiix, overdag.

,, „ 421, Anisotoina nibiginosa Schiiiidi; vcrscliijnt, volgens Dccitux, in .Sept. tnssiiicn 4
L'ii 6 iiiii' Vs namiddags.

,, ,, 422, Anisotoina cnrta Fainn. vcivsclnjiit, volgens DcC[u:x^ in .Sept. en (.)ct. tegen zons-

ondergang, in den winter in de vroege namiddaguren.

,, ,, 42,1, Amphicyllis globifotmis .Salill)., Fann. iiov. .sp.; bij Kerl;rade, Juni.

,, „ 4;,;^, Ptenidium Brisoutii Mattli., Faun. nov. sp.; bij Nijkcrl;, Jan.

,, ,, 4.^0, De soorten van het genus Platysoma leven als larve en kever van de larven van

Scol y t i de 11 en vliegen.

,, ,, ,, Platysoma compressum llerhst. Faun. nov. s|i.; in Friesland.

3> 5) 455' Dendrophilus punctatus Herbst , Faun. nov. sp.; bij Loosdniucn , achter booiiisehors,

April, Sept.

>) 11 437i Hctaerius lerrugineus Oliv. leelt van doode en gewonde mieren.

,, „ 460, Teretrius picipes F., Faun. nov. sp.; Vnikcnberg (Liinb.).

,, ,, ,, De soorten van IMegaderus en hare larven vervolgen achter dennenschors de larven

van Crypturgus ptisillus, alsook kleine Poduriden en de larven van kleine

S ta p h y 1 i n i den.

,, ,, 461, Plegaderus caesus Herbst, Faun. nov. sp.; in aantal bij Roozendaal (Gelderl.), Sept.

„ „ 464, Volgens CiiilUbcan zouden de P h a I acr ns-soorten zich ontwikkelen in brand- ol

rocstzwainmen, o.a. P. caricis en snbstriatns op de aren van Ca re x-soortcn.

» 11 -ir?) Nitidnla bipustulata L. , ah. c. impustulata Ganglb. ; bij Roermond en Winterswijk.

Ook een ex. niet een zeer klein geel vlekje op de tTekscliilden , bij Winterswijk.

„ „ ,, N i t id u Ia o bsc il ra F., alleen bij Winterswijk gevangen; ile uit Roermond opgegeven

exemplaren waren onjuist gedetermineerd.

„ „ 4i;i
, Cy c h r a m u s 1 11 te ns F. var. Ji.'iigicola lieer leeft in zwammen.

j, ,, 492, regel 28 v. o. achter: met at'geronden top . . . bijvoegen: (Sub-gen. Cryptar
c h u I a Ganglb.).

,, ,. 4V4 1 Cybocephalus politus Gylh. Faun. nov. sj).; Iverkrade, |i!ni.

,, ,, 4y6, Onder een aantal exemplaren van llhizophagus b i |] us t u la t n s waren buitenge-

woon groote, tot 4 mm. lang.

,, ,, .502, Cry p to ]ib a g us baldcnsis Er. Volgens Gaiiifl'uiiu-r is deze soort nitsluiiend ge-

vangen in Zuid-Tirol (Montc Baldo en Pasiibio); de opgaven uit de Rijn-prov. berusten

ongetwijfeld op eene onjuistlieid.

,, ,, 512, Atomaria Z e t ters ted t i i Zett. leeft 0|i wilgenkaijes.

,, ,, 538, Cerylon fagi Bris., Faun. nov. sp.; bij Kerkrade, April.

)> )) 543i Lathridius Pandellei Bris. (angusticollis Mannh.), Faun. nov. sp.; bij Mcersscn, Mei.

,_ ,, 551, M e 1 a n o pil tb a 1 111 a f u 1 v i p e s Comolli; zeer twijfelachtig of deze soort in ons

gebied vcjorkomt, de o|ig:iveii berusten ongetwijfeld op onjuiste detcrminaiie.

IJ )> T'S^'i Laemophiocus monilis F., Faun. nov. sp ; bij Arnhem, Mei.

i> 1. S57 1 Laemophloeus clematidis Er., Faun. nov. sp.; bij Meerssen , Maart.

,, ,, ,j De larve van Laemoph loens alternans Er. is door Gitiigll/aiur beschreven; zij

leeft achter Coniferen-schors, in de gangen van kleine Sculytiden.

11 i> .i.S^i IJ'-' kirve van Eathropus sepieola Müll. leeft achter iepenscliors, in de gangen

van Scolyttis iiiii 1 1 i s t r i a t u s, Pteleobius vittatns en Kraatzii en voedt

zich met de uitwerpselen der larven dezer schor'.kevers.

11 u 5,S9i Silvanus mercator Faiiv., Faun. nov. sp.; in dadelkisten en tussclien Arachiden-notcn.

„ ,, ,, Silvanus s n r i n aine ns is L. en mercator Fanv. behooren tot eeii Sub-gen.

O r y z a e |) h i 1 11 s Ganglb.

,, „ ,, De beide hierboven genoeimle S i 1 v a n ns-soorten en hare larven leven, volgen /'tw/f,

geenszins van plantenkost, doch zonder twijfel van de larven, pupjien, afgestroopte
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luiiilcii cii nii'.vcr|i>clcii van niidcru inscutuii, wclku- in allurlci ilrcigc pl;MHcnri;Mi.'n

leven, o.;i. in rijst v.ut du uniwikkclingstocsuuulcn en rcsidn's van Calandra
oryz :ie. Meezeilde geldt vermoedelijk nok voor de andere Si 1 v a n iis-soorten en ook
voor die van liet genus Cathartus.

l)|i lilil/,. 560, Giiiiglbaticr brengt Silvanus signatns Fraiicnl'. tot een genii^ Kinpurius nov.

gen., onderscheiden van Silvaniis door liet lolivormig verlengde, liet kleine 4e lid

ver overschrijdende, ;,e tarsaal-lid en de lijn getande zijden van liet halssehild; van

Cathartns door het ontbreken der dijlijneii op bet eerste sierniet en iluor de getande

zijden van het halsschild.

,, ,, regel i v. o., vóór 3 bijvoegen: fSnb-geii. Aliasvcrus Des (lozis).

,, 5f)5 , Lyotus pubescens Panz. (bicolor Comolli), 1'aini. nov. sp.; bij Eysden
,
Jinii, op

paaltjes zittend.

„ 574, Lycoperdina bovistae 1''., I''aiiii. nov. sp.; bij Mcersscn en Valkenberg, in [. y e o p e rd o n

g e ni ni a t ii iii.

„ 584, Hippodaraia t redec i 111 p n 11 cta ta 1^. ab. c. borealis Weise; bij Tiel , Dec.

,, 5y8, de levenswijze en de tnetani'irphiisc van Rhizobiiis litnra zijn door Biidileberg

bekend geworden.

,, öo.s, Dcrmestes v n 1 p i n 11 s F., de vurni senex Gerni.; tnssehen Arachiden-noien.

,, 608, Attagenus marginicollis KiiM., Faun. nov. sp.; Maastricht.

,, 61.5, Trinodes hirtus F., Faini. nov. sp. ; bij Aalbcek (Limb.), Jnli.

„ 626, Elmis opacus Miill., Fami. nov. S|).; Meersscn , Aiig.

„ 642, llvdrocharis caraboides L.; bij llottcrdani een op II. flavipes .Stev. gelijkend

e.\eni|ilaar; de onderzijde en de pnoten gelicel geel; tot de var. s ni a ra gd i lui s liach

naderend. Van flavipes door de scherp getande prosternaal-kiel duidelijk onder-

scheiden.

TWEEDK DEEL.
Op bldz. ijy , Helodes niinnta I.., een es. niet, behalve eeiie liclue scliondervlek , zwarte dek-

scliildcn ; bij Mecrsseii, Juni.

j, I4,'>, Eubria palustrïs Gerni., F'atni. nov. sp.; Meerssen
,

]iini.

,, 2.;i, Anobium castaneum lierbst (^cïnnamotneum St.), F'atni. nov. sp.;bij Kerkrade, ftuii.

,, 242, Dorcatoma dresdensis lierbst., I'aini. nov. sp.; Kerkrade, Jinii.

,, 273, Mycetochara axillaris 1'ayk., Faun. nov. sp.; Roosendaal bij Arnlieni, Se|)t.

„ 286, Abdera flexuo->a Paylw, Fairn. nov. sp.; Meerssen, Mei.

„ 287, Phloeotrya rufipes Gy'h., Faun. nov. sp.; Kerkrade, jinii.

» 363 1 Terropinni 1 n r i d u ni L. , ab c. aulicum F.; Anilieni, Jinii.

Totaal aantal ilcr hckcinlc Colcoptcra-spccics in Nederland : 3163.



OVERZICHT
DER BELANGRIJKSTE WERKEN OVER COLEOPTERA

BETREKKING HEBBENDE OP DE STUDIE DER
NEDERLANDSCHE FAUNA-

I. SYSTEMATIEK.

.IIh-UIc ile l'rrrii) (E.), i. lüiidcs siir les S;il-
piiigiciis cui-Dpécns (lUill. Soc. Ilist. ii.nt.

Toiiloiisc VIII, 1874).
2. Essai moiiogr. sur les Cisidcs euro|). etc.

Marseille, 1874.
Acloque C-^Oi Faiiiie de Franee. Colénptèrcs. P.iris

i8y6.

A/iriiis (/^.), 1. Verscheidene verliaiulelingeii iii de
„Neue schrilc. d. Naturt'. Ces. zii Ihdle'", 1810

-

1812.

2. Fauna Iiisectorum Eiiropae. Ilalle. Helt I

1812; Heft II 1814. Voortgezet duur Gfiiiiar.
.illard (£.), i. Notes poiir servir h la classilicat.

des Cole'opi. du genre S i to 11 es fAnn. Soc. Ent.
Fr., 1864).

2. Mononraiiliic des A I tl ei des, etc. (PAlieille,

111, 1866-67).
3. Etude stjr Ie groiipe des linie hit es

d'Ëurope ere. (Ann. Soc. Ent. Belg. ,XI, 18Ö7J.
.illü'frtQJ.}, Monogr. T r i c Ii o |) i e r y x (in Gi:e'r'in-

Méne'ville, Rev. Zool., 1844).
.ipfelhxk (/'.) Zur Kenntniss der paliJarktisclien

Ciircidioniden, etc. I. O t io rrli y nc h i 11 i et
l> rach ydcri n i, Wien. Mittli. Bosn., 1900.

//H?'/(C','(,5,i.l'se I a ph o rii m M o n ogra ph iaetc.
(Mag. de Zool. par Gnérin Me'niïvilFe, 1833. III).

2 n y d r oca n t ha res et Gyrinites, in

T. VI van Dejcan's Spec. gdn. desCole'opt. Paris,

1838.

3. Ivcvision d. PscMa ph ie n s (Ann. Soc. Ent.
Fr., 1844).

4. Verscheidene verhandelingen in de „Ann.
Soc. Ent. de I'rance''.

Bticli (71/.). I. Ueber Anieisen mid ilire Gaste
(Stctt. Ent. Zeit. Xll, 1S51).

2. Kalerlauna f. Nord- inid Mitiel-Dentschl.

,

etc. 4 deelen en sup|)l. (ie deel 1849-51; 2c
deel 1852—54; 3e deel 1856— 59 ;

4e deel' 1860;
siippl. 1866).

Barbcy (^.), l.es Scolytides de l'Eiiropc cen-
trale, étude inorphologiqiie et bioingique de la

tam. des Bost ric hes en rapport avec la pm-
tection des IVncts. Avec 3 plancheslitliographiqnes
et 15 planches phototypiqnes. Gent:ve. — Ook

eene dnitschc uitgave: Die Bostrichiden Central-
Euro|)as. Gent' & Giessen, 1901.

Baiid'i di Sclvc (ƒ".), M y I a b r i d LI 111 seu B r 11 c h i-

dum (Lin. Schiiiih. All.) Euiopeae etc. (Dcuis.
Ent. Zeits., 1886, 1887, suppl., 1890).

Baiidi e Tnnjiii (£.), Studi entoniologici. Torino
1848.

liick (Z,. rr;./), Beitrage z. baierisch. Insecten laune

etc. Augsburg, 1817.

Bidd CL.), I- Monosr. d. Ero tv I i en s(rAlieille.

V, 1868-69).
2. Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine

(Ann. Soc. Ent. France); Ca rn i vo ra-Pa I p i-

cornia, 1879 -81 , R li y nc li opli o ra , 1882-
1888, Pliytophaga, 1889- 1900.

Beloit QF. M. ,/.), 1. Lathridiens, vervolg op
„Hist. nat. des Coléopt. de France" de Mulsant
(Ann. Soc. Lin. Lyon

, 2 parties. XXVI, 1870
et XXXI, 1884).

2. Essai de Classilic. ge'nér. des Lathridii
dae, etc. (Revue dEiuoni. Caen. XVI, 1897).

3. Faiii. La tli rid i id ae (in P. Wyisnian,
Genera Insectoruni, 19021.

BcrgstfSssa- (J. A. S.), Noincnclatur ui'd Be-

schreib. d. Insecten in der Gralschalt Ilanaii

—

Mtmzenunrg. 1 -IV, 1778—80 (alleen .|aliig. I

Coleoptcia).

Bcniliauer (/!/.), Die Staplnliniden der Palliiirk-

tischen Fauna. Best. Tab. d. Euro|). Col. XLlll
Helt. .^ I eo cli a r i n i I, A I eoc h a ra (Verli. K.

K. Zool. bot. Ges. Wien, 1901).

Botu-man (C. //.), Monographia C a s s i d i d a r 11 111.

Holmiae, 1850-55, Suppl., 1862.
Boiehliet! (.-?.), Monogr. des Ptiniores (Ann.

Soc. Enl. France, 1856).
Bi)isdi:val (,/. ^.), Faune entoniologiqiie des envi-

rons de Paris, etc. Paris, 1835. T. 1 (Cult;optères).

(Avec j. Th. Lacordaire).
Bonelli QF. A."), Observations entoniulogiques(Mcin.

Acad. Sc. Torino, 1809 en 1813).
Bntisdorjf' QG.) Historia natnralis Curcnlionuni

Siieciae, Upsala, 1785.
Bi)iiYottloiy (II. (/t), 1. Essai inonographique sur la

tam. des Tliroscides. Paris, 1859—öo; suppl.
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2. Muiiograpilic ilc la lam. d. K ii c ii c in iil c s

(Anii. Soc. Ent. Francc, 1871-75).
liurre (yf. Preudiwmme ilc), i. Matériaiix poiir la

1'aiinc F.iitoin. ilcs cliv. prov. ilc liclgiquc, centii-

rics; 1881— i8yi.

3. Vele verliandcliiiijcn over lielgischc Colco-
jitcra, in lic Ann. Soc. Knt. ile Bcigiqiic,

1869—91.

Bos y. lUtzema'), l.aiuiboiiwdicrUunde. II deel.

Groningen, 1882.

Boiicomont (/f.l, Fain. G e (i t r u p i d a e , in P. \V\ ts-

iiian , Genera Insectoium , iyo2.

lioiiri^euis QJ-), 1. Monogr. d. Lycides de

l'Ancicn-Monde (l'Abcille. XX. 1882").

2. D a s c i 1 1 i d e s , M a I a c u d c r m e s (Faiine

Gallo-rhénane). (Revue d'Entum. 1884—93).
Bralim (A'. J.}, Insecten-Kalender etc. I— II,

1790—91.
Brandt (y. f.), /ie bij Erklison.

Brisant de BarneYille QChS), i. Methode dicliiitoni.

Tycliins de France (Ann. Soc. Ent. Fr., 1862).

2. Verscheidene besclirijvinge)i in Matcïr. Cat.

Grenier, 1863 en 1867.

3. Ce [i to r rh V 11 cli II s ronveanx (l'Abeille.

V, i868-6y;.
4. Synopsc du genre M e 1 i ge t h es (l'.^beille.

VIII, 1871—723.
5. Essai monogr. du genre Agatliidium

(Ann. Soc. Ent. Fr., 1872).

(//.)> I. Monogr. Gvmnetroii (Ann. Soc.

Ent. Fr., 1862).
2. Monogr. Bagous (I. c. 1863).

3. „ A ca II CS (I. c. 1864).
4. „ Orchestes (1. c. iSfi.s).

5. „ liaridins (Ann. Soc. Ent. Fr.,

1870).
6. Essai monogr. du genre C o r t i ca r i a (Ann.

Soc. Ent. Fr., 1881).

7. Verscheidene beschrijvingen iii Matc'r. Cat.

Grenier, 1863 en 1867.

8. Monogr. Nanophycs (rAbcille, 1869).
Briilté (/?.), Hist. natiir. d. Ins. etc. par V. Aii-

doiiin, et comprenant leur classit". etc. Paris,

i».U—38; T. IV- VI Coléoptères.

lUirmeister (H. C. C), Handbuch der Entomologie.
Berlin, 1832—55 (T. I, III, IV, V).

Hiiy.ssou (//. du'), Elatiirides: in Faune Gallo-

Rhc'nane (Revue d'Eiuom., 1892— 1902).
Ctihver (C. ü.), KaTerbncb. Naturges. d. Kiilcr

Eiiro]). 5e Auii. StiJttgart, 1893.
Caiidèze (/i.), I. Monogr. d. E la t li r id es. (Mdin.

de la Soc. roy. d. Sc. de IJège . 1857—18^3.
2. licschrijvingen van Elateriden in de

Ann. Soc. Eni. de Belgiqiie.

Citpiomoiit (_G.j, I. Rc'vison de la Tribii des H v p é-

rides(Ann.Soc. Ent. Fr. VII. 1867; VIII, 1868).

2. Monogr. d. Rb y 1: oc y I li d es (l.c 1873).
3. „ d. Cleonini (I. c. 1073).

4. ,, d. I, i X u s (ie part. 1. c. 1874;
2e part. I. c. 1875).

5. Monogr. d. Larinus (I. c. 1874).
Ciistelnau, zie Lapurte.
Cederjhelin (/.), Faiinae Iiigricae 1'rodronius etc.

Lipsiac, 1798.
Charp€!itier (^Tuiissa'int de"), llorae Eiuomologicac.

VVratislaviae, 1825.

Chaudiiir Qfl/. lU-'), 1

nia (l'Abcille. V,
2. Essai monogi

n id es (Ann. Soc.

, Mémnire snr Ie genre Fero-
1868).

. sur Ie groiipe des Pogo-
Ent. Belg'. XIV, 1870-71).

^(Bull. Mosc. XI.Ill,3. Monogr. d. I. e b i i d c >

1870; XLIV, 1871).

4. Essai iiionoi;r. sur Ie genre Cvmindis
(licrl. Ent. Zeits.''xVII , 1873).

5. Monogr. du genre Foeciins ( rAbcille.

XIV, 1876).
6. Monogr. des C h I é n i e n s (Ann. Mus. Civ.

Sior. Natur. Geneva. Vol. Vlll, 187(5).

7. Mono«r. d. Scaritides (.'\nn. Soc. Ent.

de Belg. XXll, 1879; XXIll, 1880).

8. Verscheidene verhandelingen, vooral over
Carabidae, in het Buil. de Moscou.

Cluvrolat (//.), I. Mém. sur les C I e o n i d es (.M6n.

Soc. scienc. de Liège, 1873).
2. Verscheidene beschrijvingen in de Ann.

Soc. Ent. de Francc en in Guérin-Méiitivillc,

Rev. et Mag. de Zoolog.

Clairrille (J. de'). Entomologie helvétiqne 011

Catalogue des Insectes (Coléoptères) de la Suisse

etc. 2 Tom. Zürich, 179S et 1806.

ComoUi (/^.), De Coleopteris novis ac rarioribus

minusve cognitis |irovinciae Novocomi. Ticiiii,

'B37-

Custa (^.), Fauna del Regno di Napoli. Colcotleri.

1849-1854 (1857).
Crciilzer (C), Eiuomologischc Versuche. Wicn,

1799.
Croissaiideatc (J.), Monogr. d. Scydmaenidac

europ. et circa-medit. (Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

LXII, 1893; LXIII, i894;L\VII, i897;LXVIIl,
1898; I.XIX, 1899: EXX, 1900).

Ciirlis (,/), British Entomology etc. 16 Vols.

London, 1823 -40. Ed. nov. London, 1Ö59.

Czwalitia (C), BeitrSge zur Keniuniss der Gattnng
Colon etc. (Deutsche Ent. Zeits. XXV, 1881).

2. Ueber varietaten von Colon (l.c. 1884).

3. Die Forciiies der Staphyliniden-Gattung

Latbrobium etc. (1. c. 1888).

Dalman (,/. //'.), 1. Epbemerides Entomologicae.

Hülmiae. 1824.

2. Beschrijvingen van nieuwe Coleoptera in

Schonberr, Synonym. Insector. T. 111. App.
Dwivson (J. /".), A rearrangement of nomencla-

ture and synonyiny etc. of British Coleoptera.

London, 1856.

Dcjeaii (Cfiw/f P. F. M. ./.), Species gdndral des

Coléoinères etc. P.iris, 1825—38. ï. VI door
Ch. Au hé.

et Boisdiiral QJ. //), Icoiiogr. et hisi. nat.

des Coliiopt. d'Enrope. Paris, 1829—40. 5 Vol.

(T. V door Cb. Aubé).
Dcimy (^IJ '), Monograpbia Psela|)hidaruni et Scyd-

maenidaruni Britanniae. Norwicli, 1825.

Dcsbroclifrs des Logcs(^J.'), i.Monogr. d.R h i n o m a-

cérides d"Europe etc. (rAbcille. V, 1868 fiy).

2. Monogr. d. Magdalinus d'Europe etc.

(rAbcille. VII, 1870).
5. Monogr. d. Phvllobiides d'Enrope etc.

(l'Abeille. XI, 1873).'

4. Monogr. d. l!alaninidae et A n t h o-

uuinidae d'Europe etc. (Ann. Soc. lint. Fr.,

1868: suppU, 1872).
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M.Mnn'/h'p'
''"'•'"' i"i'lc.s c-c d. Antho-

'";'
M

'IK^rnp. etc. (Ie F,vl„„. |[, ,»„„),

.8.;.; S^V> ''"'""''" ^"' '""'''''•"'

10. TaWenux dichutomiqncs d. Cosso n i d ,sd Liirope etc. (1. c.)
" u i. s

iTdun. III, ,893; ,v, ,8y^i.
' ^'^

12. r.ibleiiu dichocomiquc'des esp. dii "circ•^il')nia (I. c. IV, 1894).
' =

i^. Premier ,supp. •, la ,„onoyr. et Cntalo^ne

il'sprt'^

'" '"'-"ope etc. Clc Frc'lnn. VI,

dinsectes de.s enviroiis de Paris (Drilus di-
.^;^^^;^''^5l''';'^le„,aieetlalenK.|lcu,„servi
^c types

.^ deux genres difll<rcms (Ann. desSciences natur. II, 1K24).
^

';"/ƒ'! f-'-
'^..?;.

^'"'g'--^ ""^ rf^-™ Gebietc der Sclnvei-
/erisclien Kalerfanna (Stett. Ent. Zeit., ,8,7-)

7Jo;;«,v»; C£.j, Tl,e Nntt,ral history uf lirid 1,liLsects ctc.London. trt Vol.. .r92-.«H; Ed. II.
1. I en 2, 1804. '

"pin'^'l'5'^^' Ir^'-^'^'^
''"^l'njvingen i„ de Ann. Suc.

llijs. lirnxelics, 1S19— o,.
n„jt^l,„üd QCO, Fatn.a Austriaca (Culeüptera),

;,
deelen Linz u. Leipzig, ,805-2s.

^^

'S ,^.
" ^^' ^-'"S^^ -^'y-'O.c etc.

'"^in^y^-^'
'• U^l'"'1ieMm,dtl,eilc.nul l'ülder-

viïi
, ;s64)?''' '

'' '" =
'

^'^"'- '-'""'"• ^'•''"

-„ ^"'~,';''-' verliaiidelingen over Sco 1 y t ide n-:i!e, Ent.Zeits. ,866, ,8„ en Stelt' EZclt., ^1876, 1877, 187S.
.3. Ratio, descriptio, emendatiu Toniicino-rum etc. CMén,. S,.,c. Sc. Liege, ,878,. 1

-!• Oie Eiiropliisclien liorI;enl;a|-cr. Für Forst- '

llcrHn,;88u
'"'"'" '""^ •^'""'""'"S^" bearbeitet.

i l'V'.
*-

.
.'

pk''"
""'"ogi-apidqiie sur les M o r d e Ii;,j„' 1 „,. f'"' i'^ 5UI lts m ur tie I-

/.•/,// /''- ''^^"•'Jl"^ '^tc. (l'Abeille. XIV, i876\hl,pdshe„n Ci.), Verl.andelingen over Stap I, v I iniden n, Deutsche Ent. Zdts., .875,78-7
1;4, 8y en Verli. Zool. bot. Ces. VVièn 880'

;'Acr/'f;-';-^''-^T^"'''"^«-'-"^''^''"

i5crHnf^83™ '^ ^ '— "
'" '

'>i-- i"an..

3. Uebersiclud. Ilisteroidcs i„ Ki,, |,|,,.
Inicli. der Insectcnkuiide. 1. 1Ö34.

'

+. Syste.iiatisclie Auseinanderset/.ung d. l5or-
l.cnl<a(er(Rostricbidae)(VViegn,ann's

Arcl', '

l'-ii ^^8''7-',>;;• ""' "™")->-g. nerlin.
|

Meriin^';';^-:;o!""'"''^'"">'''—"'"^

7- lini.,„,„j,n,pi,ien. Untersucli. in den, Cebietede, Enttun„l„g,e Heft 1. lierlin, ,840.

tt suppl.; T. 5, ,844).
4, i<i4.1

Ab'tlV
i^;7;"-S"^-l'- ;^- '"^e^ten Deutscidands, ,c

^^L?t'';r^d^;'-^.;;:;^,--^^i,;-::

,--rs.^:nT;S'^—«^^--
'-"'•''""'!"'', <A'-1'

'• Meloiden Studiën. Revision

;wie,;r';^[:^ei^ij.r;S:;:'
'- -'-- -^

2. Ueberdie verwantscliaftliclicn Beziel. un-en

SrE.^Ü'v.^-^lV^-rr"""'^^"'-'
h^chschohz

(./. /.), Eintbeilung der E Ia teri d e n

Re^;ë:";ir?":;"^^'"^'*^''''-^^"^-

, „n V
'^^ '"'i"">-P ^"i- lastructure du proster-

'

'

'" '
;

I" R I' y " cl. o p I, o r i d e s ( Tidscl.ri 1 1voor Entom. XWllI, 1889-90).
^^S.^^Coleoptera Neerlandica. Deel I, .898; deel

FabncUu^-lj. du), ,. Systema E.,ton.ol„.iae etc.Hcnsbnrg et Lipsiae, ,775.
,

2. Ge.iera Insectoruni etc. Kibu.ii, 1776.
I

3. Spec.es Inscctoi-uni etc. llainl)i.i-gii et
Kilo...., 178.. ^

^\.^^
Mantissa Insectorum etc, 2 deelcn. Ilalniae,

5- Emoaiülogia systcmatica e.nci.data er aucta

l.idcx alphabct.cus 1796 et suppl. irnn.

KiMae!-~ "'^^"'"~- --: - 'l-'--

^i'er'J'Tr^-''-
'•,".")' S?""-''C^cl.,-ijvinge„ in Sch.u.-

licn s C u re. lio n iden.
F">^"'airc (i.), I. Faune E,.to,.,ologi<,ue Fra.,vaise

W«0
^'''^"'"^^"•T- 1- Paris .334 (...eti«/,««/-

2. Eenige verhandelingen i.i de Ann. Soc.
E.it. Frai.cc.

t-aUcrmam
(/;.,, Enkele verl.andelingen in het

Molcóu '" '" '^""'- '^''''"- '''^•- ^^"- '''•

FalU':, y< f.), .. Observat.eutnmoingicae, 1 -111.
Lu..d, 1802— i8oT.

2. M,)..ograpl.iaC a n t h a r i d u ... et M a 1 a c 1. i-oruin Suec.ae. Lui.d, .807.
Fauco,wct (L.) ,. Fau,.e annlytique des CoIJt.ptères

de Francc. Autun, 1892.
2. Genera des Colei„ptères de France. Autun,

1894. '

F^i'sl (/.), Die cuiop. „. asiat. Arten der Catt.tr.rl,,nus. Notaris, Icaris u.id Doryto-
... u s (Buil. soc. Imp. Nat.Moscou.L VII, i88-(83)-
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Faiivcl (//.), 1- r;uinc Gallu-llliiii'.iuic utc. (Colc'o-

plèrcs). C:i(;ii, iii68— 1902- De S t;i pli y I i n i<l es

zijn door Fttnvel bewerkt, doeli nicc vokooul;

lic vooi-tzcttiii!» vnn dit werk. nis bijvoegsel van

de „Revue d'Kntum.". handelende over: Ciciii-

d e 1 i d e s en C :i r a b i d e .s is gegeven door /'tiiirel

(niet voltooid), M a 1 a c o d c r m e .s door Bourgeois

(niet voltooid) en E 1 a t li r i d e s door Ju Bitysson.

2. Verscheidene verhandelingen, lioold/.akclijk

over Staphyli nidcn, in Rev. d'Enioni., Ann.

de la Soc. Ênt. de France en Buil. de la .Soc.

Linn. de Normandie.

Ferrari (./. //.), Die Forst- und liaunizuchtsclilid-

lichcn l?orkcnk;iler(Toniicides Lac.letc. Wicn,

1867.

I'crté Seiiectire {F. ile la) Jlonogr. des A n t li i c u s

et genres voisins, etc. Paris, 1848.

Fischer ro:i IValdheim (G.), 1. Enromographia

imperii rnssici, etc. I— lil. Jlosc. , 1820 — 28.

2. .Spicilegium Entoniographiae Rossicac (Co-

Icopteral (Huil. Mosc. T. i"", 1844).

Flr.ch (C), 1. Best.-Tab. d.' cur. Coluopt. XVII
Heft. l'halac ridae (Verh. d. Natnrt'. Ver. in

lirünn. XXVII, 1S88).

2. id. X

V

1 II Heft. T r i c h o p t c r V g i d a e ( Verli.

K. K. Zool. bot. Ges. Wien. XXXIX Bd., 1889).

Fleischcr (A.), 1. Bestimm. Tab. d. europ. Coleopt.

XXXIX Heft, Carabidae. .Ahtli. Scaritini.

Paskau , i 899.
2. Een paar verhandelingen in Wicn. Ent. Zeit.

VI , 1887 en XIX , 1900.

Fucrster (//)., Uebersicht der Kal'erfauna der Rliein-

provinz (Verh. d. naturh. Ver. d. prenss. Rlicinl.

VI, 1849).

Forstcr {J. R.), Novae species insectoruni. Centnria

I, London. 1781.

Foudras (A. C. M. E). :Monogr. d. Altisides
(in .Mulsant. Hist. natur. d. Coleopt. de l-'rance.

Ann. Soc. Linn. Lyon. T. VI. losy).

F<iurcruv(^/I. F.'), Entomologia parisiensis, etc. Paris,

1785."

Fowler {II'. II'.), I. The Coleoptera ol the Bntish

Lslands, 5 Vols. London. 1887— 91.

2. Een paar verhandelingen in En toni. Jlonthlv

51ag. XXIIl. 1886-87 en XXV. 1888—89.
Friscli {J. i.\ Beschrcihung von allerley Insecten

in Tcntschland, etc. 13 vol. Berlin , 1720—38.

FroelilicI: (J. /!.), Ecnige verhandelingen in „Natur-

t'or.scher", 1792, 179,^ en 1799.

Fueisly {J. C), i. Vezeichniss d. ilini bekanntcn

Scliweiz. Ins. Zürich, 1775.

2. llagazin l'ür die Liebhaber d. Ent. Zürich

u. Winterthur; 2 deelen , 1778 en 79.

,;. Archiv d. Insectenge.schichte, 8 llelie.

Zürich und Winterthur, 1781— 86.

Fass (ƒ/.), 1. Kleinere Jlitth. a. d. Faun. d. Ahr- n.

Rheingegcnd (Berl. Ent. Zeits., 1858— 67).

2. Beschrijving van ecnige nieuwe soorten

(1. c. 1868).

Fi:.ts (K.). Meerdere verhandl. in d. Verh. u. iMiitli.

d. -Sicbcnbürger Ver. Natiirw. in Hermannstadt.

Gaiiglbauer {L.). 1. Die Kiilcr von Jlitteleiiropa. I.

Bd. Caraboidea. Wien, 1892. — II. en lil. Bd.

,S t a p h y 1 i n o i d e a. Wien , 1 895 en 1 899.

2. Best.-Tab. d.eur. Col. Heft IV^ a. Oedeuieri-
dae (Verh. d. K. K. Zool.-bot. Ges. Wien i88i).

3. ld. lleli VII CU Vlll. Ceranibvci.lae
(1. c. XXXI, 1881-02 en XXXIII, 1883-84).

Gautier des Cottcs, Monogr. Calathus (^Jlittli.

Schweiz. Ent. Ges. II. 1867; III, 1869).

Gebler (F. A. voit), Eenige verhandelingen in de

Méin. Soc. imp. Nat. en in het Buil. de

.Moscou.

Geer (C. de) .Mémoires |iour scrvir il 1'histoire des

insectes. Stockholm, 7 deelen, 1752—78 (Duilsche

vertaling door J. //. A". Gof/Sf met bemerkingen,

1778—1783).
Géhin (J. B.), 1. Lettres pour .servir a 1 histoire des

Ins. de la tribii des Carabides (Buil. Soc.

.Metz, 1876).

2. Een paar verhandelingen over Cara b n s, in

Le Naturalistc, 1880 en 1882.

Geofroy {E. /..), Histoire abrégée des insectes qni

se trouvent anx envinnis de Paris etc. 2 deelen.

Paris, 1762 et 1764. Ed. iioiiv. Paris, 1799.

Gerhardt (,/.), i. Over L i m n ebi iis-soorten (Berl.

Ent. Zeits., 1867 en Deutsche Ent. Zeits., 1II76).

2. Over H ali pi n s-soorten (Zeits. f. Ent.

Breslan, 1877).

Geniiar {F. F.), i. Magaziu der Entomologie. 4
deelen. Halle, 1813—21.

2. Rcise iiach Dalmatien und in das Geliiei

von Ragiisa. Leipzig, 1817.

3. Fauna insectoruni Europae. Halae, 1812-44.

24 AH. illel'tl, 1812 en II. 1814 bewerkt do(n'

A. Aiirens; Heft lil door Germar en /'. Kaulfuss

;

Heft IV—XXIV door Geniian.

4. Insectoruni species novae etc. Coleoptera.

Vol. I. Halae, 1824.

5. Zeitschr. f. die Entomologie. 5 deelen.

Leipzig, 1839—44.
6. Vele verhandelingen in Neue Schril'. Hall.

naturf. Gesell.

Gcrstdcker (C. E. A.'), i. .Monogr. der E n d o m y-

cliidcn. Leipzig, 1858.

2. Rhipi phoriduni Coleopt. Familiae dis-

positio systeniatica. Berolini, 1855.

3. Beschr. neuer Arten der Gattung Apion
Herbst (.Stctt. Ent. Zeit., 1854).

4. Beitriigc zur Kenntniss der Curculionen

CStett. Ent. Zeit., 1855, 1860).

Gillmeister (C. ./. f.) , T r i c h o p t e r y g i a (Stiirni

,

Deutschl. Fauna. Ins. Bd. XVII. Nürnberg,

1845)-
Gmeliu (J. F,'), Linnaei Systcma Naiurae. Ed. XIH,

Gö/z (G. T.), Beitriige zur Naturgesch. der Insecten.

(..NaturForscher"'. i782.Stiick 17; i783,Stiick 19).

Goeze (J. A. E.'), Entomologische Beytriigc zu

des Ritter Linnii i2er Ausgabe des Natursysteins.

Leipzig. 1777—83; 3 deelen.

Gozis (31. des), i. Jlémoire sur les pores siitigères

prothoraciques dans la tribu des Carnivores

Olittheil. Schweiz. Ent. Ges. Bd. ö, 1881).

2. Etude du genre Polydrnsus (espéces

t'ran?.) (Rev. d'Ent. I, 18821.

3. Recherche de l'cspèce typiquc de qnelqnes

anciens genres. MontUicon, 1886.

Grarenhorst ij. L. C), 1. Coleoptera Microptera

Brinisvicensia etc. Brnnsvigae. 1802.

2. Monogra|)hia Coleoptcrorum .Micropteroriim.

Gottingen, 1806.
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Grimm {/>.), Uic Jlynnccüpliiltn in licrlin.s nSchstcr

llmgciniiig (Stctt. Ent. Zcit. VI, 1845).

(iuéiin-Méiuyilte (F. E.), 1, Iconugiiipliic Ju règiie

:iniiD:il de G. Cïnvt-)', etc. Paris, 7 ilecicn; 1829

—

44 (Deel 7 lievac de insecten).

2. Revue zoologiqiie par la .Societé Ciivicricnne

etc. Paris, 1058 - 48.

4. Revue et Jlagasin de Zoölogie pure et

appliqué. Paris, 1849—79 (als vervolg op liet

vorige).

3. Species et Iconograpliie génériquc des Ani-

niaux Articulés etc. ie Partic. Coléoptères. Paris,

1842-49.
Giiillebeau (/".), Révisioii des Plialacrides de

la Faiinc paléarctiquc (Revue d'Entom. XI, 1892).

Giitfleiscli il'.). Die Kiifer Deiitsclilaiids, licrausgeg.

V. Fr. Clir. Buse. Darmstadt, 1859.
Gylle:ihal (/..), i. Iiisecta Succica descripta. Coleo-

ptera. Pars I -IV. Scaris et Lipsiae, 1808—27.
2. Afzonderlijke beschrijvingen van C u re u I i o-

niden in Scliönlierr's Genera et species Curcul.
Ilagens {J. roii), Ueber Amcisengiiste etc. (licrl.

Ent. Zeits. IX, 18(15).

Ilarolii (E. roii). 1. I'eitriige zur Kcniitniss ciniger

copropliagen Lamcllicornicr (Bcrl. Ent. Zeits.,

1859, T. :, ; 1861 , T 51.

2. Colcopterologische Hd'te.I

—

XVI. 1867 — -fï.

Ilnrrer (G. .'/.), Besclireiliinig dcrjcnigcn Insecten,

welclic D. Scliaellcr lierausgcgebeii hat. Tlieil 1.

Ilartsclialige InseUten. Regensburg. 1784. — Ed.
Il, Regensburg, 1791.

lieer (O.), 1. Die Kül'er der Scliweiz etc. (Neuc
Denksclir. allg. Scliweiz. Gesellsch. 1'. Naturw.

,

1838—1841.
2. Fauna Colcopteroriun belvctica. Turici,

1838—42.
Ilcllemus ( C. A'.), i. Specimen Calendnrii Elorae et

Faunac Aboënsis. Aboae , 178(1.

2. Försiik till bcskrirning p.f et nytt genus bland

insectcrna, som kunde kal las Serropalpns
(Veteiisl;. Acad. nya Handl., 1786).

Ilelhvig (./. CL.), Zie Rossi.
Ileytien (/.. vr»/). Meerdere veriiaiidelingen in de

lïcrliner en Deutsche Ent. Zeits.

Ileiiilel (Fr.^, Wird die Art durch die 1'orin der

sccundiircn Genitalorgane abgestein|ielt V (Wicn.
Ent. Zeit. XXI, 1902).

Ihrhsl (J. F. II'.), I. Hesclu'eibung und Abbildimg
einiger tlicils neiier, tlieils noch nicht abgc-

bildeter Insecten (riCschiU't. d. Ikrl. Gesell. naturl'.

Ereunde, 1779, lid. 4).

1. ISeschr. all. Praclukafer bei ISerlii; (Sciiril't.

il. IScrl. Gcsell. naturl. Freiuide, 17801.

3. Kritiscbes Vcrzcichniss niciner Insccten-

Sainmlung (Coleoptera) (Fuesslv's Arcliiv, 1784—
85)-

4. Natiirsystcm aller bekaniitcn in- und aus-

liindiscben Insecten, lid. I— X. Die Killer, lierlin,

1785-180(1 (üd. I von C. G. Jablouskyk
Uudiliiilh (,/. //.), F.enige vei handl. in liet Inill.

Soc. Iiiip. Nat. 3I0SCOU.

Iliifiiiiiiin (./. ./.), EiuoiDoIogisclie Hertcctc. Frank-
liirt a/ll., Esslingen, 1803. 2 llefte.

l/ufic {F. ir.), The Coleoptcrists .Mauual, etc.

Loiidon. 1837—40; 3 deeicn.

lliippe (Z). //.), I. Enunieratio iusectoruin elytra-

torinn circa Erlangani iudigcnarum etc. Erl.ingae,

1795-
2. Entoniologisclies Tascheninich etc. Regens-

burg, 1796.
Hom [George II,), On the genera of Cara bidac ,

witli special refercnce to the fauna of Borcal
America (Transact. of tlie American Entoniolog.
Society. IX, 1882).

Ilorii (IFalUr) und Roesclike (IL), Jloiiograpliie

der palaarktischenCic i n de Ie n etc. Berlin, 1891"

Ilr.mmcl (/f. D.). Essais Entomologiqucs. St. Peters-

büiirg, 1822—29.
lUiger ij. C. W.), i. Verzeichniss der Kiifei

Preussens, entworfeii von J. G. Kugelann, ausge-

arbcitet von . . . Halle, 1798.
2. .Alagazin für Insectenkunde. 6 Bde. Brauii-

schvveig. 1802— 1807.

//«//o/y'(Z,.), Vcrsuch eiiier Einführung in das Studiiim

der Coleoptcren. Basel. 1836. 2 Thtile.

Jacqiielin du l'al (C), 1 . De B c in b i d i i s Eiiro|iacis

(Ann. Soc. Ent. Fr., 1851, 1852 et nötes suppicni.,

1B55).

2. Maiiuel entoinologiquc. Genera des Coléo-

ptères d'Europe, etc. Paris, 4 vol, 1854— (18

(continue par L. Fairmaire).

3. Glaiuires entoinologiques, etc. 2 cahiers,

1 859 - 60.

Jiicnb.whn (G.), Analytische Ucbersicht der be-

kannten Donacia- und P 1 a ten m ari s-Arten

der Alten \Vclt(Horac Soc. Ent. Ross. XXVI, 1892).

Jikel {II.), 1. Essai sur la classilication naturelle des

Geo tr u pes(Aiin.de laSoc.Ent.de France, 18(15).

2. Recherches sur la classification naturelle des

C u re u 1 i on i d es (1. c, 1864).

Junimis {L. (.'£•), Jlonogr. d. Gallerucides
d'Europe etc. (PAbeillc.'lII, 1866).

Kuiler (T.), Jlonogr. d. curop. Arteii der Gatf.

!\leloë etc. (Beilage zu d. (ahresber. d. k.

Piidagogiums zu Putbus, 1882—83 und 1884—85)
en Ent. Nadir. IX Jalirg., 1883 (niet voltooid).

Kiexeiiwetter (E. /!. Il, roii), i. Bcitrlige zur Jlono-

graphie von lletcroccrus (Gerinar's Zeitschr.

Eiitom. IV, 1843).
2. Monographischc Revision der Gatt. H y-

draena (Linnaea entom. T. IV, 1849).

3. Revision der Klifergatt. Ilcteroccrus
(Linnaea entoni. T. V, i850-

4. Beitrlige zu cincr Jlonographie der Malt li i-

ncii (Linnaea entom. ï. VU, 1852}.

5. Naturgescb. d. Ins. Deutschl., begonnen
von Erichsoii. T. IV, 1! u p re s t i d ae , Elate-
r i d a e et M a I a c o d e r 111 a t a , 1 857— 1 863 ; T. V,

ie Illilfte, l.iefg. i. Anobiada.c, Cioidac,
A sp i d i pho r i d a e , 1877.

6. Ueber die System. Stellung vanTelniato-
philus, Byturus etc. (Berl. Ent. Zeits., 1862);

hetzelfde nogmaals van Byturus (1. c. 1865);
noch cin Wort iiber Byturus (1. c. 18(18).

7. Revision der europ. Arten der Catt. Mal-
thodes (Berl. Ent. Zeits., 1872 und 74).

3. Beschrijvingen van S t a p b y I i n i d e n iu

de Stett, Ent. Zeit. en van andere Coleoptera

in de Berl. Ent. Zeits.

Kirl'x (II'.), The genus Apion of Uerbsts Naiur-

system etc. (Trans. Linn. Soc. Loiulon.T.IX, 1808);

and new species op Apion (I. c. X, 1811).



Lrn-.RATUUR.

; r i li c 11

. 1'cir.

,,lns Sol. (Berl. Eiu. /cuv, Srty).

o. 7,iir Keniuuiss ilcr «Iciitsüi. Hyi

^'.^''lld-^ cicmscbc l>l,ytol.uis.Ancn(l

Koulfii (K //.). Melctcnini;. r.ntoiiiul

('olon iSiett. Iviit. Zeit., i84y, S^)- ,, . ,

'

V. Rcvis. der curop. Ara-n d. Cuu. Cu t o ,--.

rs;'cu. E.U. /.eit.. >852, Nnclur. iBsfi).

l Gciicni A ! e o cli tl r i 11 o r II m ilhistnuii (t-n:-

''fN"r;sd;.dc;iSiu.c,,hiu.s..0,0,1110,1

''".''' Uèho?' dio u-irUliclieii Wortl, dor vor-

sc^i^da-oi, Hildungoii '•" Forcc,^Sp,u.n .rr

dio spocifoclio Umorsdioiduiig do. C.;^-'>'"^

Anoii (Doiusclio lint. /ets. Wil. i«,'l .

r. Uobcr dns mlinnliclio noa^ttuiigsghod do

cump Cotonidoii und seino VorwondbarUoit

air 'doren sclKirfo .pocilischo lIntosclio,dung

n c. XXV, i88i).
,

^ - Üebor dio Widitigkoit dor Untorsuchuiig

do -„lyimUdion Bognt,.„;;.sgliodos dor l^lor U,r

die Systemntik und An-Hntorsdioidung (
Doiusdio

iMit Zcits. KXV, i88i). _
Ubor dio Artrodite dor ourop.ischon „.k1

dio Vurietiitoi, dor deutsdion Mnikiilor (Dontsd.c

Entoiii. Zoits. XXIX, 1885).
,

o Vcrsdieidono verbandebngcn 1,1 do Stot-

niio'r. lierlinor on Deutsdio Ent. Zoit. on m do

,^:n^0: Best-T.b dor cnro, O„oo,n.

Heft XUX. Cantbandao, Hl. loU. m^

Ini-bius F. Paskan, 1002.
. . .

,- / .rVV G^ I. Verzoichniss der m oinigen

'^'^^Sndo^'i.r^i^^c:^ l,i. jet. entdockton Ka,«.

artin, etc. iSchnoidor's Mag. T. 1, 179^ ^t

'^^*'Vorzeicbniss der Rafor Preussens, ansgearb.

von liliger. Hallo, 1798 ('-'e ^'^ '"'S")-

KuZ G) I. Eiicomologiscbe Fragmonto iNono

'
So^rilird. naturf. Ges. Bd -

.^^^'^^^'f' ,.

2. Monograpbie dor Anioisonkalor, boyci

maenus. (zie MiiHer).
,

A7^r.; (//. C.\ Dio Killer Europas. Nacb de

^
NatnrS>oscbri'eben; lortges. von G. Kraatz tind

1. Sdiilsky. Niirnberg, 29 "^tte, I.H4-55.

•-0—10 Heft, 1894- iyo2.
.

KStchera (F.), Roitriige
'•";,.'^'^"'''";^\jt;,X.

p-iisdien Halticinen (W'ien. Ent. Monatschr.

lid. iii-viii, 1859—04)-
. I

Kuwcrt (^X Beitrüge zur Kcnntniss der il o o-

'"pboren'aus Eufopa und
f-

angrenz^idoii

andcrn (Wien. Ent. Zou. IV. Jabrg., 1885).

r Genoral-Ueborsidit der II oio pionnen

Fu'ropa's etc. (VVicn. Ent. Zeit., 1886).

r Llebersiclit dor enrop. Il y d r o c 1, ns (Dents.

Zeits., 1887, XXXI).
, , ,

. .,
IJebcrsicbt der enrop. O eb t b eb,n s-A r-

^Gen«al-Uobcrsicbt .levJj yd raci, e n dor

78,

Uorosns-Aricn Europa's,

dor IMi ilvdrus-Arioii

Ent.

4-

te 11

5-

curop

Generai-L)ouoi>i.-iiL "'•„ .^ .;,.vii i«><>(i

,. Fauna (Dentsdic Ent. /eits. XXXll, 188S).

6. Ubcrsidii ilo

etc. (1. c).

7. Genoral-Uoborsidit

"'8.'l5es't!--rab. d. curop. Coloopt. XIXHolt,

„Vdropbilidao, 1. A''''\V^"y,'b;iV
1 ii ,0 ; o, X X. 1 lolt , H y d r o ,. b 1 1 . d a e, 11. Al ..,

SM° oridiini und 11 olopb o r , n 1, .890 (lid.

x'xvill d. Vorbandl. d. naturl. Vor. ,u l.ruuu,

''"?^-Bost..Tab. d. enrop. Coloopt. XXI Hor.,

P;l'rnidae;XXU.llert,Hotorocoridao(Vo,b.

K K. Zool. liot. Cos., Wien, 1890.

rl^nnlairc il. Th.), i. Introduction ^ 1
Entomolo-

gie etc' 2 dln. Paris, ,8,4-38 (Nouv. su„os

'
"""'fIo ontoniolngiquo dos onvin.ns do

Paris etc. T. I. i8.i5 (Colóopiijros) (zic l.ois-

''"r''\r.,toiro „aiuroUo des Insoctes. Conorados
.'

II -; . ,Pr^ -rt I" VOS. (SUUOS
Colóopt. etc. Paris, iK54-^o, i- v

1 ^

h lUilTou), continuo par Cliapuis.

4. Moiiograpliio do la lamiUo dos E r o t y 1
.
o n s

1

"" 'Minioin^iie des Colc=opt^res subpoma-

,,ios-dolala,n.dosPbytopbagoMMo"..Soc.

d Soienc. do IJtuc 111, 1845; V, 18481-

I :.h^r,,,rr\j N.y.\ Vorzoicbn. und Uosdiroib.

der Tvroler insecten. T. 1 ot 11, N.noiarii^o

,„^00,1. ZiVrid^ 1781-84^^^^^^^ ^j.^^,.,.^

^"'
u, U <iot animau. sans vortè-bres etc-. 7

r:;/^ri;^;r^bi^t^;K^Er;is
Tl Vols. Paris, 1835—45. .

, (/l„p\ 1. Notes pourbclassilicationdcs

^'ï':ié;&(An"-«oc.'\lnt. do Holgicuo. T.

"^'''^Mari'de la Faune do Bclgu,ue. T. 11.

,„;ectes inférieurs Cd^nrin ook do Coleoptora).

"-"^t' Et^tuief^uoinologicuos, etc. P^'-. .«M-S*^-

2 llistoire naturelle ot iconograpbie des Coloo-

ntères etc. Paris, 1835-41 («vcc Gory).

LatreUlc (P. //.), i- Précis des Caractères généruiuos

des insoctes etc. Brive, i-y6-
.

'L llistoire naturelle, générale et P"''"'',';-
"=

dos Cru,stacós et des Insoctes. (Suites a l.ullon).

11 Vols. Paris, 1802— 1805.

^ Genera Crustacoorum ot Insectonun et..

Pars I-IV, Parisiis et Argentorati, 180Ö-

"°!'-
Considérations génerales ^ur Pordre«'

dos aniimux composant los classes do Crustaoés,

des Aracbnides et des Insoctes cy;. 1'ans, 1810.

5 Rtgne ani,nal distribué d'aprts sou organi-

sa^:,ii d^ Cuvier..De insecten bewerkt .10 n-

Ed. I. Paris, 1817, 1. 3- '-d. _. lari..

'*6!'Flmilles naturdlos du règno anitnal etc.

''t-I^:trib;;ti:n'métliodiq.,odt;,la.a^,illodos

Sorricorncs (Ann. Soc. Ent. 1'r.. 1834).M (ir. '\ • T''^- zoological MiscoUany, 3

doelen, l-oiulou, 1814.
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1. All Ivs.siiy 011 tbc Uiicisli species nl [bc

gciiLis Meloc etc. (Trans. I.iiiii. Soc. I.Diulfni
,

1815, T. II).

3. On tbc stir|)cs mui genei'a conipnsiiii; tbc

l'nniily Psel ;i p b id a c etc. (Vigors Zool. |oiiiii.,

1825', T. 2.)

I.i- Cüiilc (John L.), I. Note.s on the classilication

nl the Caraliidne ui' tbc Uniicii States (Trans-

act. Amer. I'liilaii. Soc. T. X, 185,3).

2. Classilication nl' tbc Colcipt. ol' Nortli

America. Part I, i8rti; Part II, 1873. Wasbing-
toii, Sniitlis. Institiitioii (tot aan de Cerain-

liycidae).

3. On Pla t y p s y 1 1 i d ae, a new Family ol

Colcoptera (Pi'oc. ot ibe Zoolog. Soc. ori.cnidon,

1872).

4. Tbe Classific. of tbc rbyncbopboroiis

colcoptera (Ainer. Natura!. 'VIII, 1874}.
Li- Cnnic and Honi {Gcnrge //.), i. Tbe Rliyn-
cbopbora of America (Proc. of tbe American
Pliilosoi)bic. Soc, Vol. XV. Pbiladclphia, 1876.

2. Classilication ot' tbe Colcoptera ol' Nortb
America. Wasbin^ton , Smitbs. Iiisiit., 1883.

Li-csberg (//. /''. /!.). 1. Bijdrage tot de kennis der

inlandscbe llalticiden (Tijdscbr. v. Entom.,
XXIV. 1880-81 en XXV, 1881-82).

2. Bijdrage tot de kennis der inl. 1'. aleru-
ciden (1. c. XXVII, 1883-84).

Lejivn- [E.), i. Monograpbie des Cl y trides
d'Etirope etc. (Ann. Soc. Ent. Fr. T. Il, 1872).

2. Synopsis des Eti m olp id es d'Etirope etc.

(rAbeille. XIV, 1876).

Lfprieiir (C. £.), i.Méthodedicbotoniiquc appliqiiéc

au genre Steniis (Ann. Soc. Ent. de France.

Sér. 2, 1851, T. IX).

2, Notes sur Ic genre llaemonia etc. (Buil.

Soc. d'bisc. nat. de Colmar. loeaiin., i8rty(i87o).

Leske (G. N.), Reise durcb Sacbsen. Leipzig, 1785.

Lcsiie (/^.), Revision des Colenpt. de la lam. d.

Bos tr ycli id es, ler Méin. (Aiin. Soc. Ent. Fr.,

Vol. EXV, iSyó); 2e Mem. (1. c. Vol. LXVI,

1897); 3e 'S\im. (1. c. Vol. LXVII, i8y8).

hetzner (K.) , i. Verscheidene verhandelingen,

voor een groot deel over de nictainorpbose van

kevers, in de: Arbeiten d. Scblesiscbcn Gescllscb.

I'iir vaterl. Kultiir, 1839—7°-

2. Verz. der Killer Schlesicns (Scbics. Zcits.

I'. Entom. Breslau, 1885 -88).

LiiK/ciiiiinii (A'.), 1. .Moiujgr. der Borkcnkafer Rliss-

lands (Buil. Soc. Imp. des Natural. de Mnscou,

1876).

2. Neue Beitriige zur Kenntni-is der Borken-

kiil'er Russlands (Deutscl.e Ent. Zeits., 1881).

Liiiiu' (C. r.), 1. Systema Naturae etc. 12 edities.

Ediiio I, Eugdtini Batavonim, 1735.— Editio IX,

I.iigd. Batav., 1756.— Editio X, llnlmiac. T. I,

1758, T. II, 1759.— Editio diiodecima. rctormata.

lloliiiiae, 3 deelen , 1766— 1768.

2. Fauna Suecica etc. Stockholmiac. Ed. 1,

1746; Ed. Il, 1761.

Ljmti^li (S. /.), Stenus monographicc descriptus

(\Veber n. Jlobr Arcbiv., 1804. T. I).

Li'.ctis (//.), Ilistoire naturelle des aniniaiiN articulés

de FAIgcrie, T. II, Colcoptcrcs. Paris, 1849.
Miiklin (/'. /ƒ'.), 1. Colcoptera myrinccopbila

Fennica ( Buil. Si>c. Imp Nat. Mnscmi, T. 19, 184(1).

2. Synibolac ad cognitionem spccierum Fenni-
carum generis Mycctopori symbolae. Ilclsiug-

l'orsiac , 1 847.
Rliirkel (Jo/i. C/ir. /'>-.), Beitriige zur Keniuniss

der nnter Ameisen lebenden Insekten (Oermar.
Zeits. t'. Entom. T. 111, 1841; T. V. 18451.

Miiiincrheim (C. G. r.), 1. Meerdere Vcrliandcliugcn
in bet Buil. de .Moscoii.

2. Euciieinis insectorum genus mononogra
libicc tractatum etc. Petropoli, 1823.

3. Précis d'tin noiivel arrangement de la lam,

d. Bracbelvtres (;\I(;m. Acad. St. Petcrsb.,

1830, T. !).

4. Versiicb cener iiionograpbisclicn Darstcllung

d. !\iit'ergatt. Corticaria iiiid Latbridiiis
(Germar, Zeits. Entom., 1845, T. 5).

Marseul (,5. //. Je), i. Essai inonograpbique sur

la Tam. des Ilisterides (Ann. Soc. Ent. Fr.,

2 vols. et siippl. Paris, 1853 -57;Snppl. 1860—
62).

1. Monogr. d. T c' Ic' p b o r i des (I. c. 1,

1864).

3. Monogr. d. Bnprestides etc. (I. c. II,

illfijX

4. Monogr. d. E 11 d o 111 y c h i d e s eic. (l'Abeillc.

V, 1867—68).
5. Monogr. d. A t te 1 a bid es, B rad vba t u s

etc. (1. c. V, 1868).

6. Jlonogr. d. O t i o r h v n eb id es etc. (I. c.

X, 1872; XI, 1873).

7. Monogr. d. C rv p tocc p h al es etc. (I. c.

XIII, 1874—75.
8. Jlonogr. "d. Maltbinidcs etc. (I.c. XVI,

1878).

9. ;\Ionogr. d. Anthicides etc. (I.c. XVII,

1879).
' 10. Monogr. d. C b r \' so m e I i d e s etc. (I. c.

XXI, 1883^ XXIV, 1886 -87; XXV, 18SS;

XXVI, 1889; XXVII, 1890).

II. Précis tles genres et iles espèces de la

tribu des Nitidulides de rAiicicn Monde
(I. c, 1885).

Marskam (Tk.), Entoniologica Britaunica etc.

! I.ondini, 1802, T. 1 (Colcoptera).

Maltkews {/!•), i. Enkele beschriiviugcn in: Ent.

31ag. V, 1838 en Zoologist. XVI. ^858.
2. Tri c lio p te ry gia ilUistrata et descripia.

A nionograph ol'the Tr i cbo p te r y gi a. Lontlon.

1872; Suppl., 1900.

3. Svnopse des especes des Tricboptérv-
giens'etc. (rAbeille. XVIU, 1881).

4. A monogra)>b ol' tbe Coleopt. fam. Cory-
lopbidae and Spbaeriidac. London, 1899.

I

Mellié (•/.), Jlonograpliie Cis (Ann. Soc. Ent. Fr..

I T. VI, 1848).

: Ménétriés (£.), Catalognc raisonné Caucas. etc.

: St. Petersbourg, 1S32.

Meijer (/>.), Be'st.-Tab. d. europ. Col. 4 Theil.

Helt XXXV, Cu ren 1 i o n idae. Die palacarct.

C ry p tor rb y n eb id e n. Paskau, 1896.

I Mielzhisky {Ign.). Mémoire sur une larve qiii

;
dévore les Helix nemoralis, et sur l'insccte

aiiquel elle donnc naissance (Coclil eocton u s

vorax) (Ann. d. scicnc. Natur. T. I, 1824}.

I

l\IHler (L.), Die Apionen der Wiener Cegend
(W'ieu. Ent. Mmiatscbr. I'.d. I, 1857).
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Mol.tchiilsky (/'. iv/;;) i. Kicuics cmoinoloniqiics.

llelsiiigt'cirs, '1'. 1- y, [85,1 C)0. —T. 10. 1861.

Orcsilc.

2. Vck' vcrliaiuk'lin!«cii in lici lïiill. Snc. Im|)

Nat. lic Moscoii.

Hlull'arrs Ql'aiil iW), I,cs C li ry so in lM i d es ilc

Üelgiquc (Aun. Süc. Iviit. ilc Belg., iSy.V).

Maller (O. /'.), Kaïma inscctoniin 1'riilrichsdalina

etc. Ilnl'niae et Lipsiac. i"()4.

2. Zoologiae Danicae pniclmimis cti'. llaliiiac.

17-6.

Uliillti- (/'. //'. ./.), Mccnlcrc vcrlianilelin;;cii in

llliger's .Mag., 1805 en i8ort cii in (iennar's

.Magaz., 181-— 21.

Mulsaiit (£.), I. llistoirc naturelle (les Coliioptèix-s

de France. Avcc collalioration de C. Foiidras,

Cl. Rcv et M. (. lielDii. I.voii et Paris, ^y Vol.,

i83y-"8y.
2. Opusciiles ent()niüli")gi(iiies. i'aris. I052— 6.v

3. Vele vcriiaiidcliiigen in de Ann. Siic. Linn.

Lyon en in de .Mém. Acad. Se. I.yon.

Miirray (//.), ^Dnograph oi' tlie genus Ca tops
(Ann. and .Magaz. ol Natural llistiir\ . Vol. XVIll.

2d Series, iSjfi).

2. .Monograpli of tlie Family ol'Nitidula-
riae. Part. 1 (Transact. ol'l.inn. Soc. ofLoudon.
Vol. XXIV, i86:,-64).

Motl (('. E. roii), Naturalhistorisehc liriefe ueber

Oesterreicli. Salzlnu'g, 1785. 2 deelen.

Naizcn {D. E.i. Iieskritning pa nngra, vid Umca
ftindne Insckter etc. 1 Vctensk. Acad. nya Ilandl.,

i-y4- 1795)-
Ni'v/maii [E.]. Nieuwe soorten in the Entonmlogical

Magazine H. I.ondon, 1834— 1835.
Nicolai [E. A.\. Dissertatio inauguralis sistcns

Colenptcroruni species Agri llaleusis. llalac,

1822.

Nurdmann [A. von\, Synibolac ad Jlonogra|>liiain

S tapli vli noru m. Commcnt. Acad. Pctropol..

1837-
Oliritr (A. G.\, 1. F.ntomologie, 011 historie naturelle

des insectes etc. Coliioptères. Paris, I78y — 1808. (5

Vol. en 2 Vol. pi.

2. Encyclopedie méthodiquc, dictionnairc des

insectes 1 jnsq!!'.*! la lettre E.,1. Paris. i78y, I7yi

et 1825. 10 Vol., pi. 3y7. 1 Vol. I door .Mauduit;

Vol. 2—6 P. I door Olivier; Vol. C< P. 2 en

Vol. 7 door Latreillc; Vol. 8 door Latreille met
Serville en Lepelletier de .Saint Fargeau. (lok

Guiirin-^l(Jneville was medewerker aan het ento-

niologische gedeelte.

(£.1, Essai d'une révision des espèces eiirop.

et circa méditerr. de la fam. d. I, ampvridcs
(1'Abeille. XXU, 18841.

Oitdemans (./. 77;.), De Nedcrlindsclie Insecten.

's Gravcnhage , i8q6— tyoo.

Paiuletlé (£..), i. Etude inonographique sur Ie genre
Trcchiis (Grcuier, ^Nlatériaux etc. Paris, 18Ö7I.

2. Synopsis du genre Proteinus et des

O xy tel us il. o.
3. Jlonogr. d. Ta ch y p o ri n i ' Ann. Soc. Ent.

de Fr., iSfiyi.

1'aiizer [G. H'. F,), 1. Faiuiac insectonun Germa-
nicae initia etc., lyo llefte. Nürnherg, I7y3- i8oy,

vervolg 1813 en lld't 11 1— lyo. r32y -44idoor
Herrich-ScliaelVer).

2. Deiustlilands Insecten-Faiuia oderEntonio-
logisches 'l'aschenbuch l'ür das |ahr I7y5. Nürn-
berg, I7y5 ( l''.leutlieratai.

3. J. E. Vuets llesclircibungeu und Abbil-

diuigen hartschaaligter Insecten, Colcoptcra,

i-!'.f;~-i8o2. F.rlangeu
, 5 DIn.

4. Kritische llevision der Insecteuraunc Dentsch
lands. Niirnberg. 1805 en i8ort, 2 liiindchen.

5. Index l^ntoniologicus etc. Pars I.EIeuilie-

rata. Norinibergae , 1813.

I'aykiill {<!. roin, i. .Monogr. S ta |)h y I i n oru m
Succicac. llpsaliae, 1789.

2. .Monogr. Caralioruni Succicac. Upsaliae,

i7yo.

3. Monogr. Curculionuin .Suecicae. Upsa-

liae, I7y2.

4. Fauna Suecica; Insecta. iColeopiera 1. ï.

I
— lil. Üp.saliae, i7y8-i8oo.

<;. !Monogr. II is te ro id u ni. l'psaliae. loii,

6. Verscheidene beschrijvingen in de \'ei. Acad.

Ilandl., 1798— i8oy.

1'erris [F..]. Ilistoire des Insectes du Pin maritime.

(Ann. Soc. Ent. Fr., 1852— 57); et Suppicim.

aux Coldoptères et rectilications (ibid., 1862).

Pclri \K.\, 1. Jlonogr. des Colcopt. Tribus II yp e-

rini I Verh. d. Siebenbürgischen Verein lür

Naturw. zu Uermannstadt. lyoi 1.

2. Best.- Tab. d. eur. Col. XLI\' lleli.

C u re u I i on id ae, 6er Theil : 11 y p e ri n i. ^Aus-

zng aus der Monographic, in 1 1. Separatbande d.

Verh. d. Siebenb. \'cr. l'ür Xatinwiss. in ller-

manustadt, lyoii.

Perron i E.), Etude sur les M a 1 a c li i i d e s d'Europe
etc. (l'Abcille. XV, 1877); suppl. door Abeüle
de Perrin, in II Naturalist» Sieiliana T. I.

Pic (/!/.), t. liest.-Tab. d. europ. Col. XL Ild't.

II y I oph ilidae (Engicnini luid Xylophi-
I in i). Paskau, lyoo.

2. Uebersicht der Arter. d. Col. Gatt. lied o b i

a

Latr. etc. iWien. Ent. Zeit. XX, lyoi].

3. Fam. H y 1 o p 11 i I i d a e (in P. Wytsman,
Genera lusectortmi, iyo2).

I'illcr lil/.
I

et iMitlerpac/ii-r (i.l. kcr per Posc-

ganam, Sclavoniae provinciam. etc. 11 u d a e, 1783.

( Kxtr. Scriba Journ., 17831.

Pi)d/i roii Neiihai'.s (N,), Insecta .Musei Graeceusis

etc. Graecii, 1761.

Pniilolipiihit! (£.). I. Det l'iirste Fiirsiig paa Norges
natnrlige Historie. Kjöbenhavn, 1752-53, 2

deelen.

2. Den Danske Atlas. KjiUieuliavu , 1— III,

1763

—

6y iVcrvolg door llolVmann 17^8— 1781,

4 Vol.)

Prochdzka (J.), Best.-Tab. d. europ. Col. Can-
tliaridae, II Theil Danacaca. XX.X IIcU

(Bd. XXXIII d. Verh. d. natini'. Ver. in Briinn.

18941.

Preyssler (J. D. E.i. Verzeichniss biihmischer In-

secten. Erstes Ilnndert. Prag, i7yo.

Putzcys \J.), I. Jlonographie des Cliviua etc.

(Jlém. Soc. R. Scienc. de I.iège. T. II, 1845.

2. Trechonun Knropaeoriun Conspcctns (Stett.

Ent. Zcit. T. VIII , 18471.

3. Postscriptum ad I' I i v i u i da r u ni Mono-
graphiani etc. iMéin. Soc. U. Scienc. de Eiègc,
'18621.
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4. KtLulc -.ur les Amiua de la collect. lic

Mr. Ie liaroii de Cliaiidoir (I. c. 1866].

5. Nötes sur les Notiophilus i."\k<ni. Ac.
Licgc, 1866; 1'Abeille. XIX).

rt. Amarnides I. c. i8fi6.

7. Révision générale d. Cliviiiides (Ann.
Soc. Ent. Belg. T. X, 186Ö et suppl. T. XI, 1867).

8. Les ISroscidcs (Stcct. Ent. Zcit. Jalirg.

XXIX, id.r-.8i.

y. Mouograpliie des Am ara de 1'Eiirope etc.

(rAbeille. XI, 1870).

10. Trechorum oculatorum Monograpliia, Mo-
uograpliie des Trechus oculés (.Sictt. Eiit. Zeit.

XXXI, 1870).

TI. Jloiiographie des Ca la cli id es (Ann. Soc.
Ent. Belg. ï. XVI, 1873.

12. Jlonograiiliie des Sca ri tid es (1. c. XXII,
1879; XXIII, 1880).

'*

Q/u-iiscl [ ('.), I. Disseriatio historico-naturalis, igno-

tas inscctorinii species concinens. (Coleopt.).

Lundac, 1790.

2. Enkele liesclirijvingen in Schr>nlierr's Syno-
nymia Inseccoriim.

Ranihtn- (/. P.), Faune entoinologiqne de 1'Anda-
lousie. Paris, 1842.

Rat-eburg (J. TIi. Chr.), i. Die Forstinsekten etc.

r.erlin, 1837, T. I. Die Kafer. — Ed. II. 1839.
Naclurag door II. Nördiinger (Scett. Ent. Zeit.,

1848); Nacluriige door H. Niirdlinger, Prograumi.
Stiittgart, 1856.

2. Die Waldverderher iind ilire Feinde, etc.

Uerlin, 1841; 6c Ed. Berlin, 1869; 8e Ed. Ilerlin,

1895 (zie: Jtidcich en Nitsclie in: Litcratuiir-

(iverzicht, 11).

R^aiinnir {R. J. F. de), Jlémoires pom' servir h

riiistoire des insecies. 6 Vols. Paris, 1734— 42.
P..eiltenlu!c!ier (fl'.), niiaedain genera et species

Colcopterorum Archiducatiis Aiistriac nordum
descriptorum. Vindobonae, 1842.

(i.), 1. Tentamen dispositionis generuin et

speciernm Coleopterorinii pseudotrimerornm Ar-
cliidiicatiis Austriac. Vindobonae, 1844. (Ook in

Ccrniar's Zeitscbr. t'. Ent. V, 1844).
2. Die Gattungen der deiuscben Kalerranna

eic. VVien , 1845.

3. Fauna Anstriaca. Die Köfer etc. Ed. I.

Wien, 1849; Ed. II, 1857-58; Ed. III, 1872—74.
R^gimbart (M.), i. Etude snr la classilication des

Dy t is ei des (Ann. 8oc. Ent. Fr., 1878).

2. Essai inonograpliique de Ia tam. des G y r i n i-

des (l.c. 1882,83; ie suppl., i88rt, 2e suppl., 1892).

3. Fam. Gyri)iidae (in P. Wytsman, Genera
Insectoriim , 1902).

Rficli (G. C), Mantissae insectoruni iconibiis

illustratae etc. Erlangae, 1797.
Rfic'ii' (Z,.), Eenige verhandelingen in de Ann. Soc.

Ent. Fr.

Reiclienbtich [H. G. i, ), Jlonograpliia Pse 1 a p li o-

riina. I.ipsiae, 1816.

Rcitier (Èdm.), i. Bestimm.-Tali. der europ.
Coleopt., ook afzonderlijk uitgegeven.

Heft I. Cucujidae, Tel ma t o ph i 1 i-

d a c , T r i t o m i d a e , JI y c e t a e i d a e , En d o

inycbidae, Lyctidae und Spbindidac
(Verh. K. K. Zool. bot. Ges. VVien. XXIX Bd.,

1879), liiSo; 2e AnO. Modling, 1885.

Heft lil. S ca pi) i d ii da e, L at Ii r i d i i dae
und Dermestidac (1. c. XXX Bd., 1880);
2C Aull. .lliidliiig, 1886 (1887).

Heft IV. C i s t e 1 i d a e ( B y r r h i d a e I , G e o-

ryssidae imd T I1 or ie tidae (1. c. X.X'XI
Bd., 1881I.

Ileft V. Pa u SS i dae, Cla v igeri dae,
Pselaphidae inid S c y d m a e n i d a e ( 1 . c.

XXXI Bd., 1881) en Best. Tab. X, Naclurag
zu de'n V Theile (I. c. 18841.

Heft VI. C o I y d i i d a e , R 1) y s o d i d a e und
Trogositidae (Verli. d. naturf. Ver. in

Briiiin. Bd. XX, 1881), 1882.

Heft XI. Brucbidac (Ptinidae auct.)

(1. c. Bd. XXII, 18831, 1884.
Heft XII. Necropbaga (I. c. Bd. XXIII,

1884), 1885.

Heft XVI. Erotvlidae und ('rypto-
pbagidae (1. c. Bd.'XXVI, 18871.

Heft XXIV. Lucaniden und co pro |)b a-

gen La mellicornen etc. (1. c. Bd. XXX en
Bd. XXXI, 1891 und 1892).

Ileft XX Vil. Nitidulidae. I. Theil, Epu-
raea (I. c. Bd. XXXII, 1893I, 1894.

Heft XXVIfl. ('leridae (1. c. Bd.XXXII.
1893), 1894.

Heft XXIX. Cantbaridac. 1. Tbeil,Dri
1 in i. Paskau , 1894.

Heft XXXI. Scolvtidae (Verb. d. Naturf.
Ver. in Brünn. Bd. XXXllI), 1894.

Heft XXXll. Meloidae. I. Tbeil , Mcl oi n i.

Paskau, 1895.

Heft XXXllI. ('urculionidae. III. Tbeil,
f' o ryssom e ri n i, Bar id i in i. Paskau, 1895.

Heft XXXI V. Carabidae. I Abtb. C ara-
bin i (Verb. d. naturf. Ver. Brünn Bd. XXXIV,
1895), 1896-, en Anbaug, Il Tbeil, Paskau,

1897.
Heft XXXVIL Curculionidae. V. Tbeil,

Cossonini und Calandrini (Verb. d.

naturf. Ver. Bd. XXXVII Brünn, 18981.
Heft XXXVIII. iM e I o I o n t b i d a e. 11. Tbeil.

D y n a s t i 11 i , E u c b i r i n i , P a c b y p o d i n i

,

C e t o n i i n i , V a 1 g i n i inid T r i c b i i n i (l.c.

Bd. XXXVII, 1898).

Heft XLI. Carabidae (Ilarpalini und
Licinini) (1. e. Bd. XXXVIII, 1899), 1900.

Heft XLV. Curculionidae. 7 Tbeil. Tro-
pipborini und A 1 opb i u i (Wien. Ent. Zcit.

XX), 1901.

I left XL VI. M o n o t o m i d a e ( M o n o t o m a)

iWien. Ent. Zeit. XX), 1901.
Heft XLVII. Byrrhidae (Anobiidae)

und Cioidae. (Verb. naturf. Ver. Brürni
,

Bd. XL, 19011.

Heft L. Melol o u tb i d ae aus den europ.
Fauna und den angr. Liindern (III. Tbeil.

Pacbydemini, Sericini und Melolon-
thini) (Verb. naturl. Ver. Brünn, Band XL),

1902.

2. .Naturgescb. d. Ins. Dcutscbl. III Bd. 2

Hiilfte, Lietg. i. 2, i88a— 85. (Psela pb idae,
S c y d m a e n i d a e , S i 1 p b i d a e , A n i s o t o-

m i d a e , C 1 a 111 b i d a e , S c a p b i d i 1 i a).

3 Vele verbandelingen ( bestaande hoofdzakelijk

uit analyiische tabellen van Faniilicn, groepen
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of genera uit de Kuropecsclie Keverfaiinn) iii

:

Wiener Knt. 7.cit. (1882—1901), Berl. Ent.

Zeits. (18721. DcmsL'lic Rnt. Zcits. (1875—1897),
Stctt. Ent. Zcit. (1875), Entoin. Naclir. (18S8—

1899), Vcr)i. d. Natiirl'. Ver. in Kriinn (1870—

1881), Vcrii. d K. K. Zool. Bot. Ges. Wien

(1877—1879), Zcits. I'. Ent. Brcsj.in (1877) en

von Harold's ('olcopt. llcftc (1876).

Rey {/i.) I. Uiscoirc naturelle des ('ok'opt. de

1'rance. Urdvipenncs (vervolg: zie MiilsaiH et

2. id. Pal p i c o r n CS (Aiiii. .Soc. I.iiin. f.von.

2e ed., 1885).

3. Zie Mulsaiit.

Rosenhaiur (/F. G.)i i- Beitriigc z. Insectcn-Faima

Europas (Coleo|)tera). Erlangen, 1847.

2. Die Tliiere Andahisicns etc. Erlangen

,

185Ö.

Rossi (/"O, Fauna Ktrusca etc. I.ilnirni, 1790. Vol.

2; Ed. II. Mantissa priorc pane adjecta, itcriun

cdita et annotatis pcipetiiis aucta a D. HelUvis;;

et Uliger. Vol. 2. Ilclmstadii, 1795— 1807.

Rottcii'jerg QA. vna^, Révi.s. d. europ. L a c c o li i u s-

Arten (Ikrl. Ene. Zeits. XVIII, 1874).

Rye CC. £0- ' Britisli beetles etc, i8(>7; 2'' ed.

revi.sed by Fowler. London, 1890.

2. Besclirijvingen in Entoniologist's Annual,

1863, 64.

SalUberg (C. /{.), Dissertatio entomologica insccta

Feunica enumcrans (Colcoptera). Ahoae , T. I,

1817-34; T. Il, 1835-39-
(7.), I. AnceeUuiugar till LapplandsColeopter-

Fanna (Xotiser ur SiillksU. pro Fauna et Flora

Fenniea lorhandl., .\I, 1870).

2. Entomologiska anteLUningar Cibid. XI, 1870).

3. Enumeratio Cileopt. Caruivonim Fcnniae

(1. c. XIV, 1873).

4. Eninneratio Colcopr,

Cl. c. XIV, 1875).

5. Enumeratio Coleopt

niae I, S t a pli y li n id ae (Acta Soc. pro Fauna

et Flora Fenniea. Helsiiigfors. I, 1876.)

6. Enumeratio Coleopt. Rracbelytrorum et

Clavicürnium Fcnniae II, Pselapliidae et

Clavigeridae (1. c. VI, 1889).

(^R. F.'), Nova.s Coleopteronnn FenniLorum

species sistcns, Dissert. llelsingrorsiae, 1834.

Saiilcy (_F. C. de) .Species des p'aussidcs, Cla-

V i g é r i d e s , P s c 1 a p li i d e .s et S c y il ni (f u i d e s

etc. Cue I5ull. de la Soc. d'IIist. nat. de la

.Mosellc! Mctz, 1874; 14e Buil., 187^).

SamnuclU (G.), Tlic F.ntomologists nsclnl compen-

dium etc. London, 1819.

Schaeg'er (J. dir.}, i. Flementa l'.ntomologica.

Ratisbonac , 1766.

2. AbbandUnigcn vim Insecten. Regensburg,

3 Vol., i7''4-7y-
. .

3. Icoues In.sectorum circa Ratisbonam nidige-

norum etc. Regensburg, 1766— 79.

(G. .L IF. Hcrrich), Fauna Ratisboncnsis

etc. Regensburg, 1840.

SV/;«i/c;-C^/.G.), Neue Insecten bcschricben (.Schrift.

naturl". Ces. Halle, 1783).

Schatifi'.sx (L. W".), i. Monograpbische Bearbeitung

der Spbodrini CS't'-""S^'"^'"- '''•''" >Jsis"' zu

Dresdcn, i865>

palpicorniinn Feuuiae

Braclielvtrorum Fen-

2. Tabellcncntwurl' zur Bestimmung der Pse-

la p 11 ide n -("•attinigen C'^"'"l"'"" otiosus. II,

1872).

3. Psela pb 1 d a r 11 m Monograplna (Ann. del

Musco Civico di Storia Naturalc di C'cnova. Vol.

XVIII, 1882).

Scliatim (^11. /{.), I. Symbolac ad uionograpbiam

Scydniaeuo ru m etc. Ilalis, 1841 (in Analccta

entomologica, I).

2. Naturgeschicbtc der Insecten Deutschlands.

(zie Ericlison; Bd. I Cicind., Carabid., l)y-

tiscid., 1856—60 CU 68.

3. Vele verbandclingcn in de Stetiincr en

Bcrliner Ent. Zeir.

Scliilsky (7), !• Vervolgen op Kiister's Die Kiiler

Europa's, Hel't 31—38.
2. Vele besclirijvingen van variëteiten in bet

Dcutscbe Ent. Zeitscbr.

ScliiSdte (.1. G.), I. (iencra og Species at'Danmarks

Elctitbcrata etc. T. I. Kjiibenliavn , 1841.

2. Vele bcscbrijvingcn cu verliandcliii^en iu

Kriiyer's Naturh. Tidskr.

SiiiKiidtlill'. L. £.), 1. Rcvisiim der Europ. H o p 1 i a

(Stctt. Ent. Zcit., 1S40).

2. Revision der deutscb. A p h o d i u s-Arten

, (Geruiar's Zeits. 1". d. Eiit. II, 1840).

3. Revision der deutscb. An i so to m e 11 (Gcr-

mar's Zeits. I'. d. Ent. III, 1841').

4. Die ciiropaiscbeii .\rten der Gattung Aii-

tliicus (Stctt. Ent. Zeit., 1842).

5. Revision der europ. O e d e in e r i d e 11 (Stctt.

Ent. Zeit., 1846 en in Linnaea entomologica. I,

1846, door Suffrian voltooid).

(>/;.), Best.-Tab. d. europ. Col. XIV Helt.

Histeridae (in Beil. Ent. Zeits. Bd. XXIX,

1885).
Schmidt-Goebi'l QII. M.'), Dissertatio iuauguralis de

F sela pil is Fauiine Pragensis etc. Pragae,

1836.

Schneider (/). II.'), Nciiestcs Magazin iVir Liebbaber

der Entomologie. Stralsund, 1791—94. 5

Heft.

Schnuherr (C. J."), 1. Synonyinia Insectorum etc.

T. I, Elcutberata oder Kiifer. Stockholm, Upsala,

Paris, 1806—33.
2. Curculionidum dispositio metbodica cuin

genenim characteribus etc. Lipsiae, 1826.

3. Genera et species Curculionidum cuni

Synonyuiia liujus familiae, species novae ant

liactenus minus cognitae dcscriptionibus L. Gyl-

lenhal, C. 11. Boheman , et Eiitouiologis aliis

illustratac. Parisiis. 8 Vol., 1833 -44.

Schrank (_F\ voit Ptiiila'), i. Beytriige zur Naturgc-

scbiclue. Leipzig, 1776.

2. Enumcraüo insectorum Austriae indigcno-

rum. Augustac Vindclicorum, 1781.

3. Fauna Boica. Nürnberg, 1798 — 1804. 3

deelen.

Schtilze (^.), Meerdere verhandelingen over Cc li-

tho rrh yn eb ide n in Dcutscbe Ent. Zeits.,

1895, 1896, 1898 en 1902.

Schwarz (O.), i. Revision der palaarktischen Artcn

der Elateriden-Gatiu'ig Agriotes Eschscb., iu

Deutsche Ent. Zeits., 1891.

2. id. der Elateriden-Gattimg M e I a n o t u s

Escbsch. 1. c, 1892.

50
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iKitLir.Tlcm etc.

insiihricac etc.

3. Ucber Cariliophnriis niusctiliis Er.
nis Vertrcter ciiier besonderen Gnttiiiig (P.iracai--
(liophortis), I. c, 1895

Scnpoli (J. /ƒ.), 1. Eiuomologia Carniolica etc.
Viiulohonae, 1-Ö3.

2. Iinrodiictio ad historiam
Pragae, 1777.

;?. Deliciae faunae et llorae
Ticiiii, 17H6— 88. 3 part.

Scn!.,i (/,. G.), I. Journal ITir die Liehliaber der
hmomologie. Franlclurt a/M, 1760-91.

2. Beitrligc zur Insectengeschiclite 3 Ilelte.
Frankturt a/M, 1-90-93.

C'O' Ecnige besdirijvingen in de Sscttiiier
en Rerliner F.nt. Zeit.

Sddli/z (C), I. Monogr. d. Curcidioniden-Gatt.
Pentelns CBerl. Ent. Zeit. IX, 1865).

2. Die Otiorhyncliidcn s. str. nacli den
miirpliologiselien Verwantschai'tsverliiiltnissen
ihres Hautscclets vergleicliend dargestellt fRcrl.
Knt. Zeit., 1868. Pieiiieft).

3. Fauna Baltiea, die Kafer der Ostsceprov.
Russlands. ed. I. Dorpat, 1872—75- ed II
Königsberg, 1887— 1891.

4. Eenige vcriiandelingen in de Rerliner en
Dentsche Ent. Zeit.

5. lïest.-Tab. d. Dytiscidae inid Gyrini-
dac des eiirop. Fannengebietes. XV Heft'CVerh.
d. Natiirt'. Ver. Rriinn. X\V Bd., i88->

6. Nainrgesch. d. Ins. IJcurschl., begonnen von
Eric'lison.

Rd. V. ie Hülfte Ucfg. 2—4 (Tenebrlo-
nidae), 1893—95; ic HSII'te Liefg. 5 Naeli-
trage. Register inid Vorwort zu v"i nebst
Kiescnu-etters Portriit, 1898; 2e H-ilfte Lief».
1. (Alleculidac), 1890. 2e Illilfte I.ieK ?.
ri.agriidae. Me la nd r y i d a e), 1898; -^e

llallte Licfg. 3. (Oedcnieridae), 1899.
.SVn;;//f (^J. G. Audiuet--), r. I,a partie cntoniolo-

gique coninintcment avec M. I.epelletier de
St. Fargcnn dn loe Volnnie des
l'Encyclopc'die inétlnidiqne. Paris, 1825,

2. La partie qni a paru des inscctes de la
Fannc Fran^aise Givec Lepelletier de St. Fnr-eau).
Paris, 1830.

"

3. Tableau nic

1831.

4. NoLivelle elassiricatiou de la familie i\.

Longicornes. (Ann. Soc. Ent. Fr. 4 Vo
1832-35).

Sharp (ö.), I. A Revision of tbe Rritish species
of Ilonialota (Transact. of tbe Ent. Soc. of
London, 18^9).

2. On at]uatic carnivorous Coleoptcra or
Dytiscidae (_Scient. Transact. of tlie royal
Dublin Soc. Ser. 2. Vol. II, 1882).

3' On the classification of tbe Adepbaga or
Carnivorous series of Coleoptera (Transact. of
ilie Ent. Soc. of London, 1882).

4. Vele beschrijvingen in: Transact. of the
Ent. Soc. of London en Ent. Monthlv Ma".

Shuckard (//-.), The Elements of Rritisi, Entomo-
logy etc. London, 1839.

Spence ilf.'), ^ Monograpli of tbe liritisli species
•11 tbc genus Choleva (Transact. of ihe
naean Society of London. XI, 1815).

msectes de

nctliodique des Coléoptères. Paris,

liunes.

Lin-

Spiiwlii (/)/.), 1. Insectoruin Liguriae species
novae aut rariores etc. Genuae, 1806—08.

2. Essai monographiqne sur les Clé rites.
2 Vols. Gènes, 1844.

SteJJa/iiiy (G. £.), Tentamen monograpbiae gcneris
Ryrrhi. lierolini, 1842 (ook in Germar's Zeits.
f. Ent. IV, 1843).

Sup/iens (y. ƒ•.), ,. IMustration.s of r.ritisb i:utn-
mology etc. London. Mandibidata. Vol. I— V,
1828—32. Coleoptera.

2. A Manucl of Britisb Coleoptera or Reetles
etc. London, 1839.

Stevfii rc. voi!\ Eenige verhandelingen in de
Mém. Soc. Nat. Moscon.

Slu-rliii (G.), I. Revision der enrop. Ot i or b y 11-

c b us-Arten. Berlin, 1861 (ook afs Rcilieftder Berl.
Ent. Zeits. Jahrg. 5, 1B61; Nachtriige, 1862).

2. Analytische Uebcrsiclit der Arteii der
Gattung Otiorbynchus (Berl. Ent. Zeit..
'873>

3. Best.-Tabel. d. Enrop. Col. IX Heft. Cu r-
cuhonidae (I. O tiorh y n chi n i.) (.Separat-
Abdr. a. d. Mittheil. Schwciz. Ent. Ges. lid. VI.
Doppelheft 8-9, 1883) en XIII Heft (II. Bra-
cbyderini (1. c. Bd. VII, Heft 2, 1884).

^
4. Een aantal bijdragen over verschillende

('nrcnlioniden-grocpen in: Mitth. Schweiz.
ent. Ges.

Strncm (f/}, Beskrivelse over NorsUe Insecier med
Anmaerkningar, Skrivter Kjöbenb. .Selsk., 1765

;

II vervolg, I768;1II vervolg, Trondjemsk..Selsk.
Sknfter, 1765 en 1768: IV vervolg, Skrivter
Kjobenh. Selsk. Nye Saml., 1781, 1783 en
1788.

' / ' /
.i

Sii.'n>/(J.), Deutschlands Fauna in Abbildungen nach
der Natnr mit Hcsclireibungen. NiirnbcVg (ook
onder den titel: Deutsclilands Insecten, kiifer.)

23 deelen, 1805-56 (van af deel 20 door
J. H. C. F. Sturni).

Siifrian (£.J), i. Fragmentc zurgenauern Kenntniss
deutscher Kiifer (Zeugophora, Leiua, G y-
rinus, Cassida) (Stett. Ent. Zeit., 1840—
1846).

^

2. Revision der Europüisclien Artcn der Gat-
tung Cryptocephalus (Linnaea Entom.
1847—48. T. 2 en 3). Bericlitigtes Verzeichniss
der Europiiiscben Cryptoceplialen(l.c. 1853
T. 3).

3. Zur Kenntniss der Europiiiscben Cbry-
soinelen (Linnaea Entom., 1851. T. 5).

4. Meerdere Verliandelingen in de Stett. Ent.
Zeit.

Siilzci- {J. //.'), Die Kennzeicben der Insecten
nacli Carl Linnaeus etc. Züricb, 1761.

2. Abgckiirzte Geschichte der Insecten nach
dem Linneischcn .System. Winterthur, 1776.

TIiowsou (C. G.), 1. Skandinaviens Coleoptera
-synoptiskt bearbctade. Tom. I -X. Lund, i8<;o -

68.
^

2. OpiKscnla entoniologica I—X. Lund, 1869—
84.

3 Beschrijvingen van afzonderlijke Familicn
eu Genera in: Oefvers. K. Vet. Ac.ad. Filrhaiidl.

TImiiberg (C. P.-), 1. Dissertatio Entomologica
novas inscctorum species sistcns. Upsaliae, 1781—
91.
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2. Novae iiiscctonmi species ileseriptae fNova
Acia Upsal. IV, 1784).

;,. Dissen, l'.iitomol. sistens liiserta Siiceica.

Upsaliae, 1784-95.
Timniifr (^1/.), 1. Description des Dasc i 1 1 i d es

dii lïassiii (lil l.énian (^Assoeiatioii Zoologique <lii

U'man. lUlc, Gcntve, Paris, i8fi8).

2. Matériaux poiir scrvir :i la inoiioj^rapliie

ile la Trilni des E ri r rli i n ide s etc. (Aim. de

la Soc. ILiuorn. de 15elgiqiic. T. XVll, 1874).

nila (^/W). Coleoptera Èiiropae dii|ileta in collec-

tione Villac. Mediolani, iS^i- "iet 2 siippl.,

l'olUnliuvei'QS. C. S«i-//f7n-rt;0.Natuiirlijke Historie

van Nederland. Oe dieren van Nederland. Gelede

dieren. Haarlem, 1860.

U'altl (,/.)i Heitrlige zur Natnrgcsch. d. l'ntcr-

donauUreiscs in liayern. Vcrzeichn. der nni

Passan vorkomnienden schenen Kiifer etc. (Isis,

i8.;8. IV).

H'altou (./.), Kenige verliandelingen in: AnnaK
and Magaz. ol' Nat. Hist., 1844—48, 1Ö51 — 52

en F.ntoniol. Magazine, 18,^7- -,•58.

Il'aiikowic: (•/•)' Eenige verliandelingen in d.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1B6- en 6y.

H'usmaiuiQE,'), i. Vele verhandelingen overinieren-

gasten in: Deiitsclie Ent. Zcits. ; Wien. Ent. Zeit.

en Tijdschr. v. Entom.
2. Rcircrknngen iiher die Attelabiden,

Rh y iicli i I i d e n nnd Ncmonygiden von
Holliindiscli-Eiinhurg (Tijdsein, v. Entoin. XXX,
i;!86-87>

li'aterlmiise (G. II.'), Meerdere vcrhaiuleliiigeii in

de Transact. Ent. Soc. Londoii, in het Entomol.

Magaz. en in de Ann. and Mag. Nat. hist.

Il'ii'c-r (,!'.), Ohservationes entoniologicae etc.

Kiliac, iSoi.

U'eUiicke (A'.), Eenige verhandelingen over II al i-

pliis in: lïerl. en Dentsclie Ent. Zeiis.

ireise CJOt • liest.-Tal). d. eiir. Col. II Cocci-
nellidae (Zeits. f. h'ntoinologie. üreslaii, 7es

Heft, 1879); II Aiill. MiHlIing', 1885.

2. Natiirgesch. d. Ins. Deiiischl. begonnen von
Erichson. ie Ahth. Coleptera. VI. I'.d. (Ch r y so-

inelidae), 1881— g.?.

3. Vele verliandelingen in de Dentsclie Ent.

Zeits.

lFc:!ckcr(^.I.A.}, Moiiogr. d. A pi o n ides (rAheille.

I, 1864).
Il'esiiiael C^.), Uevne des Coléoptcres Carnassierv

de Bclgiqiie (Ca r a 1> i q n e s, H y d r o c a n t li.)

(Biillet. Acad. roy. de lirusellcs. II, 18,55).

U'cstcrbauser (./.), Eenige verhandelingen in (Üstel

Fannns, 1834-35.
IFestwnnd QJ. O.), An introduction to the modern

classilication ot" insects, Ibiinded on the natural

liahits and corres|ionding organisation of the

dillcrenr l'amilies. 2 Vols. Londoii, 1839—40.
Jl'rillasinii (r. /.), A Rcvision ot' the liritish

A toma ria e etc. (Transact. Km. Soc. ot'I.iindnn.

2e Scr. IV, 1857).
Zcbe (C), Synopsis der liisher in Deiitschland

atirgcfiindenen Coleoptera (Stett. Ent. Zeit.,

> R52—53)-
Zcttcrstedt (,/. //'.), i. Fauna Insectornni l.appo-

nica. Hainmonc, 1828.

2. Insecta Lapponica descripta. I.eipzig, 1840.

Zimmcr:,!a>i:i (^C'ir.'), 1. Monographie der Cara-
biden. les Stück, Zabroida. llerlin, 1831.

2. Ueber die bislierige Gattnng Amara etc.

(Gistel Fannns, 1832).

Znufal (/'.), l!cst.-Tab. d. 11 os t r y c h i d a e aiis

Europa etc. XXVI Heft iWien. Ent. Zeit. XIII,

1894).

II. CATALOGI, LITERATUUR-OVERZICHT
TERMINOLOGIA ENTOMOLOGICA R:TC.

Briiggimaini (F.), System. Verzeichn. derbisherin

der Gegend von Rremen gehiiid. Küferarten

(Abbandl. des natnrvviss. Ver. zii Uremen. III,

1873. Nacbtr. von M. Ilollmann I. c, 1888—84).
Chnpiiis (F.) et C«;«/t'.:i' (/C.), Catalogne des Larvcs

de Coléoptères conniies jusqii'a ce jonr etc.

(Mém. Soc. roy. des Sc. de Liège, t. VHI,
1855).

Cor:!ili!:s (C), Vcrzeichn. der Kiiter von Elbcrfcld

etc. (Separatabdr. aiis den Verliandl. des natiiru-iss.

Ver. zu Elbcrfeld, 1884).

Eiidrulat (B.) uy.d Tessicit {//.), Zur Fauna der

Niedcr-Elbe, Verz. d. Kafer iini Hamburg, 1854;
Xachirag (Stett. Ent. Zeit., 1855); Nachtrag
von H. Beuthin (Stett. Ent. Zeit., 1S73); 2cr

Nachtrag (Abh. Ver. naturw. rmerh. Hamburg,
1875)-

Evens {Ed.), I. Lijst der in Nederland voorkomende
Schildvleiigelige Insecten (Coleoptera), "s Graven-
bags, 1875; inet twee snppl. in Tijdsclir. V. Ent.,

T. XX en XXIV, 1877 en t88i.

2. Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Schild-

vleugelige Insecten (Insecia Coleoptera). Extr.

Natuurk. Verh. Iloll. Maatsch. der Wetensch.
3de Verz., Deel IV, 4de en laatste stuk.

Haarlem, 1887: met drie siippl. in Tijdsclir. v.

Ent., T. XXXII (i838 -89), T. XXXIV (1S90-
91), T. XXXVl (1892-93».

Fovler (//'. //'.) and M,itl'u-ws (/?. .W), Catalogue

of British Coleoptera. London , 1883.

Géhht (,/. R.), CatalogMC .synon. et system. des

Coleopt. de la tribn des Carabidcs. Reinire-

niont, 1885.
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(lïosirycliiis)

.

Jiuthytinderfs

Brac 11 onyx

209,

211

Rlz.

509

535
102

350
382

. 510
366
326

327
• 362
• 250
• 7>9
• 375
• 588
. ii6

• 135
• 5Ö0

• 559
. 1R4

. 6^>J

. 620

. 701

. 702

. 702

. 466
• 697
• Ö97
• 59°
• 574
. «24
. 4B0

• 35
• 249
• 745

24
• 254

fl
730

759
608

644
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Blz.

Jlrac 11 yd t re ^ . . . . 571;

(BraL'liylacoii) 102

B V a t 11 y r r 11 i 11 II s . . . 566
Brachyrrliiiiiis 567
liracli yso 111 lis . . . . 576
Britchysomus 576
1) r a c h y t a r s 11 s . . . . 532
nrncliytcmnus 700
üradybatiis 644
Bradybiiius 644
( ürniiiilis) 427
Bruchidae 522
(linichidac) 213
Briicliof>liiiiis 218
i> r 11 c lui s 524
(ürucluis) 216
Buprestidae 70
1! 11 p re s t i s 76
liy e ti SC 11 s 560
(Byrrliidae) 220
(liyrrlui.s) 22S

(
' a e c u b i u s 47

(' a e 11 o e a r a 24.,

C a e 11 o p s i V 572
C a e 11 ü p t e r a . . . . 359
Cantoptera 359
(^ala7ubiis 125
Valiimostcrnns 24
(-' a 1 a 11 d r a 705
(' a 1 I i d i 11 m 363
('iiUidium 364
('allimiis 360
Giilomkriis 451
(Calosirus) 671
Calostinis 121
(' a 111 p y I u s 13,,

CCaiitliaridac) 153
((.'aiuliaris) . . . . 158, 313
(-' a r l1 i o p 11 (t r 11 s . . , 1 10

Carida 285
Caridcrns 336
Varidiim 286
(l'arilia) 350
(

'
a r p 11 u b u r II s . . . -49

('aryoborus 529
(-' a s s i d a 512
Cassidit 516
dassidiila 516
(Catapliortieiis) 572
<-' a u l ü t r 11 p i s . . . . 709
Cclidus 187
Cerambycïdae 33Ö
(-'era 111 b y x 372
(l'craiidria) 262
(' e r a p 11 e I c s . . . .187
Ceratapivii . . . .718, 720
C e r a t o p 11 y 11 s. . . . 38 1

t
' c r o e o ni :i 314

• 'eroiiliytiiiii 94 )

L' e t o 11 i a Ö3
Cctoiüa 64 I

<'etni>isclie:!ii! 66 '

Ccu til 1- ril y 11 e li i d i 11 s . 671 |

•' e 11 i 11 o r r li y 11 e li 11 s . 674 |

Blz.

Cliaclocera 440
Cli a c t o e 11 e 111 :i . . . 467
Cliiietooiema 468
Chalcn'ideii ...... 433
Cliiilciiidcs 462
('lialcopliora 75
C 11 a r o p u s 188

( hilotuiiia 412
(_' Il 1 o r o p II a 11 II s . . . 588
C 11 u r a g u s 536
(C'liorea) 94
('liromodenis 608
C 11 r y s a 11 t 11 i a . . . . 327
C 11 r y s o b o t 11 r i s . . . 79
Chrysoyphis 582
C/iri/soliiia 430
U 11 r y s o 111 e I a . . . . 429
CJirysumcla 436
Chrysomelidae 387
Cyyscunnrji'ia 436
('

i d 11 11 r f II i 11 11 s . . . 670
('

i 111 b e r i s 537
(.' i o 11 11 s 664
(Ciomis) 667
Cionus 665
Circouius 261
(_' i s t e 1 a 271
Cistelidae 267
Vittohium 238
(Claiidiiis) 227
C I e o 11 11 s 606
Cleoniis öoy
(neopus) 658
CUnpus 665
Cleridae 199
Clerus 204
tlhuicara 284
('lylanttms ,',69

O 1 y t r a 409
( lylra 411
(' 1 y t u s 368
(lylus 369
(Ciieciis) 232
(('iicinogüiuis) 669
(Ciieorliiiuis) 587
t nesloccra 311
('occu/mpt'i- 766
C o d i o s ü 111 a . . . . 709
(

' ü e I i a s t e s 671
(' ue I i od e s 668
(' o e 11 (j p s i s 572
(' O e 11 o p t c r a . . . . 359
Caenopura 359
Cuowrrliiniis . . . 563, 565
(. olapliodcs 432
Colaphusoma 434
(' o 1 a p h u s 448
('olaspidenia 449
('nlol'uptfins 22
Colposrs 334
(ompsiiltii 381
Coiichoptcyiii 359
t ' o 11 ü |i a I |) 11 s . . . . 29

1

(-Oprimoi'phus 22
<' o p r i s 47

('iipliiccplialii

(t'optugasier)

('oraebus . .

(Cortieeiis) .

('urtodera
(-' ü r y 111 1) i t e

Corymhites ,

(' r y 11 c t e s

(Ooryiietops)

Coryssomcrus
(Cosinioeoiinis)

C s s u 11 11 s

C r a |) 11 i 11 5

(Cratoiiyeliiis)

C r e p i d u d e

Crcpiduderi!

.

C r i c e p 11 a

C r i u e e r i s

C r y p 11 a 1 11 s

Crypliiphoyiis

Cryptaixhula

C r y p t i e 11 s

C r y p t u e e p
Cryptoliypiuis

C r y p t u r r 11

C r y p t u r g u

C t e 11 i ]) LI s

(CtciKiiiyeluis)

C 11 r e u 1 i II.

Gurculionidae
Oyanirïs ,

fCyclodercs)
Cyclodiiiiis .

Cyliiidroniorpli

lyphoclfunus

('yphodercs .

C y ]i 11 11 .

Cyphonidae.
(Cypliiis^. .

CjTtaiiaspl.s .

('yrtoph(irt:s .

(Oaeiylorbiiiiis]

a 11 a c a e a

Dascillidae .

])a.sei 11 u s

ü a s y I e s .

Dasytes . .

Dendnhïum .

üeiidroctoiuis

(Dciuieollis).

D e p ü r a ii s

(Ucriiiestoides)

Dcrocrcpis .

Uiaca!it'u:s .

D i a p e r i s

.

D i a s t i c t 11 s

D i b 1 i a .

Diecrea . .

D i c r a 11 t 11 11 s

Dictyopteriis. .

D'u-ly(ipli-ri:s. .

Dnitalia . . .

Diiioderiis . .
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(üioclyrhyialuis)

Dircacii . . .

Dirliagus . . .

Disopiis . . .

D o e d y c o r r h y
(Doidyrliynclui>)

D o I i c li o V I) 111 a.

I ) o 1 1) p i Cl ^

D o 11 a c i a .

Doinis . . .

Dorcaiiioii

D ü r c a t o m a

.

D o r c 11 s

Dorymcriis .

D o r y t o 111 II s.

Drapttcs . .

D r i I 11 ^ . .

Droniacoliiv .

D r y o c o c c c -•

Dryocoetcs

D r y o p 11 i 1 u

Dryopliiliis .

Dryoplitlioni'.

Dryops . .

E b a c u s. .

(Eccoptogastcr)

E c h o c c r u s

Ectameiwgnnus .

Ectiiiux . .

Edu. . . .

1'^ 1 a t c r . .

Elateridae .

( lUatcriiiilcs).

E 1 cd (I 11 a .

E 1 1 e s c 11 11 s

(Elzeariiis) .

Emarhopa
Emporius . .

(EnneadcsmuM
(Eiincatoma).

Eoiiiiis . . .

Eptiiilotcus. .

Epicoiiictis .

Episeriuis. .

E p i t ri X

Eremosis . .

Eremotcs . .

Ergates . .

Er'trrhinomoriiJiU!

E r i r r 11 i n 11 s .

(Erirrliiiuis) .

V, r n o l) i ii s.

Eniocharis .

Enioporus
(Eros) . . .

Erycus , . .

E r y X . . .

Esimns. . .

(Eteopliilus).

E u b r i a . .

Fjibyydiius .

Eucnemidae.
E 11 c n c 111 i s

Eudipniis . .

5.i7

I51z.

53»
286

418

53»
'94
127

3y8

syy
573
241

5

567
629

92
156

, y6
765
765

, 225
, 225
- 705

185

?.>"

26?
106

T28

646
103

97
197

^55
634
742

455
775

243
321
216
63

22"^

4^4
442
708

347
600
628

627
, 232

273

754
, 151

. 628

. 270

: 6ii
143
Cy?

. 92
• 95
. 5S2

.
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ICi.ssupiKigds .

Kissulilitiifus

.

Labiilosliimis

Lachnaca. .

L il c o 11 . .

1, :ig_rin. ,

Lagriïdae
L ;i 111 i il . .

Lampra . .

1. 11 m p r o 11 i z

(Liuiipriisomii)

Lampyrïdae.
L il 111 p y 1' i s

L il r i c o 11 i II s

L a r i n u s .

L n s i o d c r lil

:

Ltis}orhy}iL-hitcs

L il t 11 c t i c 11 V

(LeiosoniiQ .

(Lciosoiiius).

L c ma . .

(I.cma) . .

L u p t i li c il.

Lelitocolcna

L c |i t u r il .

i.eptnra . .

(L^;pt^lroil^c^)

L u p y r u s .

Lciicosomits .

Licliciiopliiiiits

L i g 11 y I) d c s

Limariis .

\. i ni 11 o 11 il r i

\, i 1110 b i 11 s.

ly i 111 o 11 i 11 s

CLiiiii). . .

Li)!a Ctrlca

LUiiimiiis . .

L i o p 11 I (1 c II ;

L i <i p II s . .

L i o s o 111 il .

Liotykints

(Liiizouiii) .

ly i p il r 11 s

Jy i > s o d c ni il

LiioiIactyUis

L i s II s . .

L o L- b 111 il e n

I, o 11 g i t il r s 1

Lucanidae
I, 11 c a 11 II s .

CLiidibriiis) .

L II d i u s

(Ludius) .

L 11 p c r II s .

I.U/>l->-l!S . .

Lycidae .

I. y g i .s c u p t V

Lyniaiiio/

Lyincxylun .

Lymexylonidae
Lyp/iix

I, y t t il .

l?lz.

748 M a c r (I c e |) Il n I 11 ^

748 I\lacriiait!na

Maciuliiia . .

(Miicroplca) . .

409 (Magdiilimi-s) .

410 M a g d a I i s.

102 Magdiilis. . .

276 M a 1 a c 11 i II s •

275 Malntlcra

374 M a I t 11 a r c b 11 s

78 Mdltli'nielhis

1 46 M a I t h i n 11 > .

426 Malthoi'.clliis

1 43 M a I t 11 o d c s .

145 Malthitih-s . .

208 M a 11 t 11 r a . .

612 (Mecaspi.s)

240 Mecitspis . . .

5rt I M c c i 11 II s . .

260 CMegaCL-tes) . .

618 Mcgapcnthcs
618 I M c I a 11 d r y a .

406 j
Melandryidae .

40- (Mclaiiimüii)

361
I
M c 1 a 11 o 1 11 s .

250 M e I a s i s . .

,^53 M c I a s o 111 a .

354 Mclasunui . .

1 33 BJcliiifiptcras

614 M c 1 o ü .

608 iIJcloe ....
212 Meloidae. .

664 M c I o I o 11 t 11 a

34 fMululijiitliii)

697 Melyridae
605 Mciu-ilno . . .

114 fMcriomi.s) . .

445 MCiOCOClupiLS .

446 Mcsodasyles . .

339 (Mesosa) . . .

580 ML'tficanl]iaris .

376 hlitadüsylcs. .

f) 18 Mctalliics . .

123 Mcliilliitimurclui

232 (Metoecii.s) . .

(\i6 Meziiuii . . .

333 M i a r 11 s. . .

6i)j Miccotriigus .

(\\o Mkretus . . .

455 Microhrcgma

490 ;
M i c r o c a r a .

1
I

M i L' r o z o II in

3 Miiiyops . .

49
I

iMionyc/iti . .

1 20 M 11 i o p b i 1 a .

120
j

(Molorcluis). .

450
I

(Mulytcs) . .

4.31 (.Monocrepidiu'-)

148 Moiiubaiiiimi-. .

130 ' M 1. 11 o 11 V c II II >

765 Mor du Tl il. .

199 Mordellidae
19^

I

M o r d e I 1 i s i c 11 a

I'i20 l\/i)nhi/is!e:i/: . .

313 i Èlorilt'llochrna .

Rlz.

533
471

446
397
645
645
'J45

182

57
176

'73

17°

i?3

172

173

466
fio6

608

1^54

668

107
^

289

277
2.33

1 12

94
445
446
31

309
311

307

49
409
178

265

590
240

193

379
160

193
582

428

305
215
658
660

Ö75
230
139

253
617

515
510
358
616

107

374
667
300
292
302
302

• 302
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796

SLVtlirii|iiis

St'latiisiijuns

ScilKllKJtllS

S u r i c ,1 .

xScricn .

(.Scricosonuis)

Blz.

581
125

3Ö6

57
57
126

Serieus 1 26
S c I' m y 1 a 452
StlTDIKlIpiiS 288
S i b i 11 i a 663
(Sibyncs). ... . . Ö63
Silaria 296
S i 1 i s 169
S i n t) etc n d r I) n . . . . Pi

Sisyphu.s 42
S i t a r i s .514

.S i i o n a 593
("'ito'icO 593
(Sitüpliikis) 705
S ni i c r o n y X 623
Spaiiiocoiiiuis 773
Spartiophila 439
S p e r ni o p 11 a g 11 s . . . 529
Spbaericus 215
(Spbacriestes) 334
S 'p b a e r o d c r in a . . .511
(Spbaenila) 709
Spbcnupborus 704
S p 11 i n g i n u s . . . .186
S p o n d y 1 i s 346
SUishidis 502
(Sccatodcnis^ 120
Stciie 261
S t e 11 o c a r u s . . . . 670
(Scenocliorus) 349
(Stenocorus) 347
S t c 11 o p t c r u s . . . . 359
S t c 11 (j s t o I a . . . . 382
ütcimni 35Ö
(^Stcpliaiioilcres") .

Stcplianopacliys. .

Stereucori/ius . .

S t e r c o I) y c 11 II s

Steniopliis . . .

Sternntri'.pcs. .

Sthhoptera . .

Stra:igalia .

Strenes ....
S c r o p b o .s (1 111 II .^

756
. 21 1

. 708

. 667
• 239

41

431
• 356
• 625

577

Blz.

Stropliti.'iowus 577
(Stypliliitycbius) .... 624
S y 11 a p 1 II s 131

CSyiiirnui.s) 591
(Systeiiticcriis) 6

Tachijcrgcs 636
Tdcningliiptis 754
Tneiiinsticlia 431
'1" a 11 y 111 c c u .s . . . . 589
T b a 11 y .s p b y r II s . . .618
TafibroryLiiiis y6\
T u p i n o t u s . . . 69 1

(Teinodactyla) 490
T e n e b r i o 264
Tciubrio 2rt'S

Tenebrïonidae .... 244
'r e t r a t iini a 281

T c t r o p i u m 363
T e : r o p .s 382
Teucltcslcs 22
Tliiim'wcoliis 680
TlmmiKipJiilns 646
Tbaniiuirgus 753
T b a 11 a s i m 11 .s . . . . 204
Tliarop'- 95
Thelephoridae I53

T b e 1 e p b o r u s. . . .158
Tlieleplionis 160
Tlirecticus 638
Tbroscidae 90
T 11 r o s c II s 90
T 11 r y o j; c 11 c s . . . . 627
(ThyaiiiisJ 490
Tliylacites 590
Tigruielliis 601
Tilloidea 202
T i 1 I u s 202
T i m a r c 11 a 427
Timarcha 429
Timarciwstomii 429
Tl(mus 216
T o in 1 c II s 759
(Tomicus) 750
Tonioxia 300
Toplcthiis (540

T u .\ o t u s 349
Tratbodcs 651
T r a c b y p li I c c 11 s . . 573

Blz.

T r a c I1 y s 87
Trachys 87
T r i b o II u m 261

Tribolium 261

T r ix 11 i 11 s 68

Triclioceble 191

Tricliodcs 205
Trichunottis 29
(Tri.\agns) 90
Tniglops 188

T r u p i d c r c s . . . 534
(Tropidopburus) . . . 59>
rfropliiota) 63
T r o p i p b o r lis . . . .591
Trox 16

Trijpocupris 41

(Trypodendron) .... 769
Tri/poplilociii 75Ö
T r y p o p i t y s . . . 236
T y c 11 i 11 s 659
Tijchius 660
Typoceriis 356

Uloiiia 263
U r ü d u 11 531

radoiiia 354
V a 1 g 11 s 66
roliiius 31

Xaiithumiis 266
X e s t o b i 11 in 232
Xestobium 232
X y 1 c b o r 11 s . . . . 766
Xnhchiiiiis 748
X y 1 c t i n u s 238
Xj/Utiiius 239
Xylita 287
X y I o c I c p t e 5 . . . . 764
XylopLTtba 212
Xi/lijp/iili:i; . . ... 319
Xylücerus 769
X y I o t 11 e c a 242
Xi/lotya'Jitis 369

Z c II g o p 11 u r a . . . . 405
Zilora 289
Zoriicltrns 109



VERBETERINGEN.

lxu\ 111 ver-

EERSTE DEEL.

0|i lil:ulz. VI vnii de voorrcilc, regel i8 v. o. stnat: II. J. Groll; lees: II. W. Groll.

,, „ I , resicl 28 V. o. staat: ("Fiff. 115 I en 1 in): lees: rFliT.
1 „

115 1, 116 en 119).
Deze verl.etennj.en sta

„ „ I, „ I V. o. staat: (Fig. 117); lees: (Fig. 120 1).
'"'"^ '"" «^^'"•' ""'^''^ '-'•l'"<l^'"g

„ „ 2, „ 15 V. 1.. staat: (Fig. 118); lees: (Fig. 117). j

'^^''
''S'""*^" "Ö-121, iets wat niet

„ „ 2, „ 25 V. 1.. staat: (Fig. 121); lees: i;Fig. 118).)"^ ^'"'"'J''™ '^•'^•

„ „ 4-> -1 8 V. h. staat: Nee ropli aga; lees: Necropliagi.

.) ,-. 24, „ 2 V. b. staat:(;Fig. 115, ii9en i2o);lees:(Fig. 115, ii6eii iiy)(alsliierlioveii).

)) „ 5~5 „ 3 V. o. staat: Bemhiilinni ripicola Dfts.; lees: Dufmir.

» .1 r*»! ») -^ V. o. staat: Pterostichus vulgaris L. al). «;i,'/Ti-;;H/.'i Lctzn.; lees: Stiirm.

» » 80, „ 26 V. o. staat: Sub-gen. Amara i. sp.; dit moet wegvallen.

;. » 8.^, „ 17 V. o. staat: Amara conimnnis Paiiz. ab. c. alrata Letzn.; lees: llccr.

,> -, '^7 > ,-. '9 \'- !'• staat: Harpaliis aeiicns F. ab. c. aziireus Dfts; lees: Panz.

» » '24i .. -1 V. b. staat: in de kleistreken; lees: klei- en hcidestreken.

« ,-, i.>9» " 4 V. o. na: gegroefd; lees: ; bclialve de zijrand zeer didit iiieenvlociend, zwart
besprenkeld.

.> ,. 232, ,, 10 V. b. staat: Hypocyptus lac vi u se u 1 us Mr.sli.; lees: Mannerli.

„ „ 284, „ 20V. o. staat: Pliilontbiis splendens F. ab. e. ' sideroptems Kr; lees:

Kolenati.

» » 29-' » 23 en 32 V. b. staat: Pbiloiitbns punctiis Grav. ab. c. binotatus Er.; lees:

Grav.

» „ 3'9) „ 16 V. b. staat: tarslid; lees: tastcrlid.

j> » 322, „ 27 V. o. staat: Stenus palposus Zett. (carbonarius Gylh.; lees: Er.).

„ » 327^ " 2 V. o. staat: Stenus Ericbsonii Rey.; lees: Rye.

» ,-, 366, „ 16 V. o. staat: Proteiniis atomarius Er. (c la v icor n is Stepli.); lees: P ro-
teiniis clavicornis Stepli. (atomarius Er.).

!> » 439. „ II V. o. staat: Micridiiira Mattlievvs; lees: Motscb.

.) » 44'N „ 9 V. o. staat: Aderccs Thoms.; lees: Pteryx .Mattli. (Aderces Tlidins.).

„ » 444i .> >8 V. b. staat Trieb o p ter vx .Montandonii AUib. (^ rivniaris Mattli.;
lees: Allib.).

)> >i 457» » 26 V. o. staat: Dekscliilden aan liet uiteinde in den regel zonder raiulstrcep enz.;
lees: Dekscliilden aan bet uiteinde meestal met cene randstrec|i.

„ „ 46'. >, II V. b. staat: mat; lees: niatglanzig.

» -,. 4Ö'

.

» I- V. b. staat: bestippeld.; lees daarna: Licbaam pckbriiin.

5) >, 47') ,-, 8 V. o. staat: Cercns solaiii Heer (saiiibuci St.; lees: Er.).

» » 472, ,, 23 V. o. staat: Bracliyp terus linariae Cornelins; lees: Stepli., Corneliiis.

» » 474i ., 3 V. o. staat: Epuraea acstiva L. ab. c. sigtiaca St.; lees: bisïgnata St.



Op bldz. 485, regel 31 v. l). staat: Meügetlies ('zwalinai Reitt.; lees: Czwalinae Rcitt.

„ „ 4H9, „ II V. o. staat: Meligctlies liebes Er. (olivaceiis St.; lees: Heer).

„ „ 494, „ 3 V. 11. staat: Cv lioceplia 1 iis politiis Germ.; lees: Gylli.

„ „ 5'2, ,, II V. b. staat: Atoniaria bcrolinensis Kr.; lees: bicolor Er. (liutdli-
nensis Kr., t iinnil oru in Reitt.).

„ ,, 545, „ 26 V. b. staat: Eiiicnius a n t h raci n iis Mannerli. (brcvicollis Tiioins.);

lees: brevicollis Tliorns. — E. a n t h ra ei lui s Mannli. is synoniem met
m i n II t ns I,.

„ „ 550, „ 3 V. b. staat: Corticaria elongata lliiinm.; lees: Gylli.

,, „ 37Ö, ,, ö V. b. staat: Leiestes, lees: Licstlies.

„ „ 584, ,, 3 V. o. staat: beccaiibiingaf : lees: beccabuiigae.

„ „ 597, „ 8 V. b. na reikend bij te voegen: (.Myrrlia Muls.).

„ „ Ö07, „ 20 V. o. staat: Derniestcs doinesticus Gerni.; lees: Gcbicr.

„ „ 633, „ 17 V. o. staat: Hcterocerus salinns Kiesw.; lees: Kuwert.

» » ''5.1» >i ly V. b. vóór „Zeer gemeen .... 7. ni e In n occ pli a 1 ii s I,. bijvoegen : t,ciiü;te

ai—2^ mm.

,, „ 1^53» ., 6 V. o. sta.1t: Cercyon q 11 i sq n i 1 i n s I,. ab.c. sculellari- Muls.; lees: sfiili-I-

Inris Stepb.

„ „ (<^''>, ,, 8 V. o. staat: Tasters en pooten geliecl bruingeel; lees: pootcii gcliccl briiiiigccl.

„ „ óCiH, „ 13 en 15 V. b. staat: Aciipalpns exigiiiis Dcj. (pnniiins SclKinm; lees:

p n m i 1 i o Schanni).

TWEEDE DEEL.

Op blad/. II, regel 13 v. o. staat: borstvlekken; lees: borstelvickkcn.

„ ,, 38, „ 4 v. 11. staat: riifus; lees: riifa.

„ ,, 51, ,, 10 V. o. staat: Irc/nosiis; lees: liicluosa.

„ ,, 55, „ 30 V. b. staat: ('anncs; lees: Canne.

,, ,, 95, ,, 17 V. o. staat: Euciiemidae lees: Enen e mini.

„ „ 118, „ 7 V. n. staat: 13— 14 mm.; lees: %\—9 mm.

„ ,, 133, „ 21 V. o. staat: sprieten geelacbtig; dit moet weg.

„ „ 151, Fig. 80 I, liet 3e sprictlid is naar vcrboiiding tot bet 2C ie kort geieekend.

„ „ 159, regel 19 V. 1) staat: komen 16 iii Nederland en 8 in bet aangrenzend gebied voor;
lees: komen 15 in Nederland en 8 of y enz.

„ „ 187, ,, 29 v. o. staat: Anthonomus -^ lees: AntUnciimus.

„ „ 244, boven LX. Familie Ten ebrion idae ; moet staan; Sub-i irde IX. II e te roni e ra.

„ „ rtort, regel 2rt v. b. staat: mixta; lees: mixtns.

„ „ rto7, „ 6 v. b. staat: komen 8 in Nederland en ó in bet aangrenzend gebied voor;
lees: 6 in Nederland en 8 in enz.

,, „ rto8, „ 10 V. o. is voor de zin: Halsscliild zonder gladde, enz. bet cijfer 9 weggevallen.

Verzoeke overal waar staat: Valkenburg in I.imlnirg, te lezen Valkenberg, als zijnde dit de
oHicieele schrijfwijze.





P L A A T I.

Fig. 1— 6. SchorSgangen , welke door Je jonjje kevers, na afloop der metamorphose, door

versch geknaagde vlieggaten verlaten worden. Schematisch voorgesteld, zonder te

doelen op bepaalde soorten.

1— 5. J\t'gi'lmatige moedergangen, met aan twee zijden voorhanden eigroefjes, duidelijke

larvengangen en afzonderlijke pophoUen.

IK en /'. Eenarmige, in de lengte-ricliting van den stam of tak loopende moeder-

gang, met in de breedte-richting loopende larvengangen,

2. Eenarmige, in de breedte-richting van den stam of tak loopende moedergang,

met in de lengte-richting loopende larvengangen.

30 en />. Twee- of meerarmige, in de lengte-richting van den stam of tak loopende

moedergangen, met in de breedte-richting loopende larvengangen.

4(7 en /'. Twee- of meerarmige, in de breedte-richting van den stam of tak loopende

moedergangen, met in de lengte-richting loopende larvengangen.

5. Stervormige moedergangen, met van deze uitstralende larvengangen.

6. Oifcgebiuiti^^'e moedergang, zonder eigroefjes, door de larven onregelmatig uitge-

knaagd, zonder afzonderlijke popholten.

f'iJ- 7— '°- Houtgangen, welke door de jonge kevers, na afloop der metamorphose, door

het oude boorgat verlaten worden. Deze figuren doelen op bepaalde soorten.

7— 8. Lineaire moedergangen, welke met door de larven uitgeknaagde voortzettingen

samenhangen.

7. Laddergangen bij A'r/oh-rus lineattis Olïv., bij welke het door den moederkever

geknaagde gedeelte (ingangsbiiis en broedgangen) in het vlak van de dwarsdoor-

snede van den stam gelegen is, terwijl de korte, door de larven geknaagde, en elk

door eene larve geheel opgevulde, larvengangen in de richting der houtvezels, lood-

recht naar boven en naar onderen uitgaan.

S. Familiegangen (bij Xylehonis Saxcsenii Ratzeb.), bij welke het door den moeder-

kever geknaagde gedeelte (ingangsbuis en broedgangen) in het vlak van de dwars-

doorsnede van den stam gelegen is, doch door de larven, in de richting der hout-

vezels, naar boven en naar onderen uitgeknaagd wordt, tot onregelmatige, bochtige,

ruime, gemeenschappelijke larvenholten.

9 — 10. Lineaire moedergangen, die tegelijkertijd tot het verblijf der larven dienen maar

nimmer door de larven verder uitgeknaagd worden.

9. Gevorkte gangen, bestaande uit ingangsbuis en broedgangen ; het geheel in het

vlak van de dwarsdoorsnede van den stam liggend (bij Xylchorus motiograpltits F.

,

volgens Ei(Iilioff).

10. Gevorkte gangen, bij welke de primaire ingangsbuis met broedgangen in het

vlak van de dwarsdoorsnede van den stam liggen , terwijl de , evenzeer door den

moederkever geknaagde en tevens tot larvenverblijf dienende, langere secundaire

broedgangen in de richting der houtvezels, naar boven en naar onderen, uitgaan

(bij AnisanJyiis dispar F,).

(Naar Judeich en XHsihe; de boorgaten zijn wit gelaten, de vlieggaten en de moedergangen

zwart, de larvengangen geharceerd.)



IM.AAl' I.



PLAAT II.

Fig. I. Stam van Betiila alha L. , met de vraatfigiiur van Scolyiiis Kutzcbnrgii ]3xi.s.

Fig. 2. Luclitgatcn naar de gangen van Scolytus Katzcbuygü Jans. , in de schors van Betuia

albj L. De in vertikale rijen staande luchtgaten behooren tot de moedergangen, de

anderen tot de door het o aangelegde, onregelmatige, schuine gangen.

Fig. 3. Schors van i'lmtis campestris L, , met de vraatfiguur van Stolytus Ccoffroyi Goeze.

i nat. gr.

Fig. 4. Vraatfiguur van S<olyttis priini Ratzeb. op den stam van Sorlnis aiiciipnria L.

Fig. 5. Vraatfiguur van Srolylns itilriintiis Ratz. in den eik. A. Een sterk aangevreten stam-

metje, li. Dunne tak met eene afzonderlijke vraatfiguur, door kweeken verkregen (a. de

korte, horizontale moedergang).

(Naar Judeich en Nitsc/ie).



1'LAAT II.

I'ig- 5-



PLAAT III.

Fig. I. Tak van Fraxhnis excilsior L. met gangen van nxUshius cretiatus F. I. normale,

twee-armige moedergang (ab), met zeer lange larvengargen (c), welke voor een deel

(c") weder van de achterzijde tenigkeeren. Il en III het begin van abnormale moeder-

gangen.

Fig. 2. Schors van Frn.xinus c.xtc-lsior L. , met , dicht opeen staande , vraatfi^'uren van //i7<'.fw«j

rretiafus F.

Fig. 3. Tak van Fraxinus i-xichior L. , met de vraatfiguren van Hyicsinus fraxini Panz.

1 nat. gr.

Fig. 4. iJunne tak van Fraxiinis excelsior L., met afwijkende richting der moedergangen van

//y/esiji/is fraxini Panz. \ nat. gr.

F'fi- 5- „Scliorsrozen " van Fraxinus fM-re*/.f/(7;" L , ontstaan tengevolge van de aangelegde gangen

waarin Hyiesinus fraxitti Panz. ovei wintert.

(Naar ynJeie/i en iVitse/ie),



PLAAT III.

Fig. I. Fig. 2.

Fig. 3- f'g 5



PLAAT IV.

Fig. I. Vraatfiguur van PlelcoUus rittatus F, in de schors van L'litnis cainpcstris L.

Fig. 2. Vraatfiguur van Myelo/>/iiliis phiipcrda L. , in de schors van een staanden stam van

Pinits syk'estyis L.

Fig. 3. Tak van Piiiiis sylvi'slris L., met de vraatfiguren van MyclophiUis minor Hartig.

Bovenaan is de opengesprongen schors nog aanwezig.

Fig. 4. Vraatfiguren van Deiidrortoniis miinns Kugel. aan de schors van PIcea vulgaris Link,

naar kweekproeven van Pauly. A. Volkomen, doch nog jonge vraatfiguur, met moeder-

gang en larven vraat (a. de plaats aangeduid, waar het boorgat gelegen is; /'. de prop

boormeel in het boorgat ; cc. de eigenlijke moedergang ; (/. een nog niet volkomen

doorboord luchtgat; ce. ruimte met eieren gevuld ;ƒ/' larven-familiegang, met wormmeel

der larven opgevuld
; gg. de dicht aaneenstaande rij voortknagende jonge larven). B.

Verschillend uitziende moedergangen in den aanvang; de zwarte stip is het boorgat.

(Figuren, naar afbeeldingen van Pauly, door y^i/tvV// en .NVto//? iets anders geteekend.)

(Naar JiiJcich en Nitschc).



PLAAT IV.

>''£• 3-



PLAAT V.

Fig, I. Hout van Picea v!i!i;i!ns Link, met de uiteinden van larvengangen, met popholten en

moedergang (n) van Folygrnf/ius ptiheset'its F.
J-

nat. gr.

Fig. 2. (Jeheel ontwikkelde vraatgangen van Pclygraphus fuhescens F. in Picea vulgaris

Link, door verwijdering van de buitenste schorslaag blootgelegd. \ nat gr.

Fig. 3. Ongewoon duidelijke vraatfiguur van CyyphoUis ahictis Ratz. , in de schors van Puea

iilgiiris Link. Ware grootte.

Fig. 4. Vraatfiguur van Pityophthoyus microgynphus L., in Pitca 'c'ii/gnris Link, met goed

ontwikkelde larvengangen.

Fig. 5. idem, in Tsiiga caiiadensis Ciirr. (eene gekweekte, aan .•ll>ies raverwante naaldboom),

slechts met eigroefjes

Fig. 6. Vraatfiguur van Pityogenes chalcographns L. , op het spint van Picea vulgaris Link,

} nat. gr.

Fig. 7. idem, op de schors. 5 nat. gr.

(Naar Jiidcich en Nitsche).



PLAA r y.

Fig

Fig. 3- fig 4

Fig. 6.
Fig 7.



PLAAT VI.

Fig. I. Vraatfiguren van Pityo^ems bide}ilatus Herbst , op een dikken en een dunnen tak

van Pintis syh^cstris.

Fig. 2. Waatfiguur van Tom'uus typOi;i-aplius L., in de schors van Picca vulr;nris Link.

1 nat. gr.

Fig. 3. idem van Tominis lUiiitiitin F.iclih., in de schors van Picca viilgnris Link, doch ook

van andere naaUlboomen. \ nat. gr.

Fig. 4. \'raatfiguur van Toiiiiins ciirviiiciis Germ. , in liet spint van .-Ihit-s fecthiata DC. De

kleine, zwarte stippen doelen op de openingen der pophulten.

(Naar yiidi-ith en Kitsihc).



PI.AAl' VI.

1

'\
. ^^

v^^
KiL'. I. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.



PLAAT VII.

Fij;. I. Vraatfiguren van Tomicus sexdentatus Boern. A. Goed ontwikkeld, groot (in werke-

lijkheid 83 cM. lang) vraatstuk, in de schors van Phiiis sylvcstris L. B. Een gedeelte

van hetzelfde stuk op de helft van de ware grootte C Het begin van eene vraatgang

in Pifca viilgaris Link (nat. grootte) ; X ''s' boorgat.

Fij;. 2. Half schematische voorstelling van de vraatgangen van Tomirus hiricis F. (naar

Nerdliiiger en FJchhoff). a. de eierhoopjes; /'. de larven. De boorgaten door zwarte

stippen aangeduid.

(Naar Jiidc'uh en Ahtsrlii).



ri,AAr VII.

Hj7. I.

^mm
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Fig- 2.



PLAAT VIII.

Fi}j. I. Stengel van een lieester door .Inisandrus dispar F. uitgeknaagd.

Fig. 2. Vraatfiguur van Xyloterus domeiticiis L.
,
gezien op de dwarsdoorsnede van den stam.

De zwarte stippen duiden de plaatsen aan waar de larvengangen uitgaan , dus in de

richting der houtvezels.

Fig. 3. Vraatfiguur van Xyloterus li>icatus Oliv.
, gezien op de dwarsdoorsnede van den stam.

Fig. 4. idem, op de langsdoorsnede van den stam.

(In de figuren 2, 3 en 4 beteekenen ab de ingangsbuis, hc de broedgangen).

(Naar Judcirh en A'ilsr/i,').



I'LAA r VIII.
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TYP. ZUID HOLL. BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ.



VOORREDE.

Aangezien Deel II van de ,,Coleoptora Neerlandica" omvangrijker ge-

worden is, dan men heeft kunnen vermoeden, ben ik met mijn uitgever

overeengekomen dit, voor de studie der kevers onmisbare gedeelte, als

Supplement-Deel uit te geven en ook als afzonderlijk werk verkrijgbaar te

stellen. Hier is bijgevoegd een groot aantal der houtsneefiguren , betrekking

hebbende op de Coleoptera, uit het voortreffelijke werk van J. Th. Oudemans,

De Nederlandsche Insecten (1900), op 6 platen gerangschikt.

Moge dit gedeelte van mijn werk een geschikte leiddraad zijn, om een

algemeen overzicht te verkrijgen van de organisatie enz. der Coleoptera, zoo

noodig; voor de nadere kennismaking met de Nederlandsche Keverfauna.

DEN Haag, Mei 1903. Ed. EVERTS.





I. LICHAAMSBOUW DER COLEOPTERA.

A. ALGEMEEN OVERZICHT.

De orde der Schildvleugeligen, Torren of Kevers (COLEOPTERA ') of

ELEUTHERATA -') ) maakt deel uit van de groote klasse der Insecten of Gekorvene

dieren {Insecta of Hexapoda), welke op hare beurt tot den stam der Gelede dieren

of juister Geleedpooiigen , Arthropoda, gerekend wordt. Zij vormt eene bijzonder

groote, zeer natuurlijke groep, welke gekenmerkt is door het bezit van twee, in

voorkomen zeer verschillende, vleugelparen (PI. I fig. 4), van welke het voorste

paar, dat in rust de middelborst (op het schildje na) en de achterborst, benevens

in den regel ook het achterlijf bedekt, hoornachtig (d ekschil d en), het achterste

paar daarentegen vliezig is. De achtervleugels worden in de rust toegevouwen

,

horizontaal op het achterlijf gelegd en onder de dekschilden opgeborgen; uitzon-

dering maken hierop o. a. de in Nederland vertegenwoordigde genera Necvdalis en

Caenoplera en het in vele andere opzichten zoozeer merkwaardige tropische genus

Airactocertis Pal. de Beauv.

Terwijl bij de Lepidoptera , Ilymenopiera en Diptem het vooral de vleugels zijn,

die voor de beweging dienst doen , zoo geldt zulks voor de Coleoptera hoofdzakelijk

voor de pooten.

Bij opgeborgen vleugels hebben de kevers, van boven bezien, een eigenaardig

voorkomen
, waardoor zij reeds oji het eerste gezicht gemakkelijk van alle andere

Insecten-orden zijn te onderscheiden 3). Alsdan vallen alleen in 't oog: de kop,
het halsschild (zijnde het bovengedeelte van den aan den verborgen mesothorax

vrij bewegelijken prothora.x), het schildje, alsmede de dekschilden, welke

1) De benaming Colcoftera , reeds bij Aristolc-lcs vermeld, is van twee Grieksche woorden,
xo^eói (scheede) en TTspóv (vleugel) afgeleid.

2) EUutlurata van ê>>evAipo( (vrij), van wege de vrije, niet vergroeide monddeelen.

3) Een aantal Rliynchota—neUyoptera (Wantsen) herinnert in dit opzicht eenigermate aan kevers.



laatsten te zamen , in de meeste gevallen , het lichaam van af den mesothorax tot

aan het uiteinde als een stevig, gewelfd schild bedekken (Fig. 107 1, deel II; en

Plaat I fig. 4'", de achtervleugels verborgen gedacht).

Op de dekschilden ontbreekt een duidelijk aderstelsel; bij uitzondering zijn zij

gereduceerd tot korte, het achterlijf slechts ten deele bedekkende schilden (o. a. de

Staphylinidae). Ook ontbreken in sommige gevallen de achtervleugels of zijn deze

rudimentair, waarbij de dekschilden alsdan langs den binnenrand verkleefd of aan-

eengegroeid kunnen zijn; in dit geval vormen de dekschilden te zamen een, als

't ware, schotel vormig geheel. Als groote uitzondering ontbreken bij volkomen kevers

de beide vleugelparen (bij vele Lampyriden-vi\]{]e.s (Fig. 78 1, deel II) en de larve-

achtige wijfjes van enkele Tkekphoride>i-gsneT3. , als Drilus en het Amerikaansche

genus Pheiigodcs 111.), in welke gevallen alle lichaamssegmenten tamelijk gelijk-

vormig zijn.

De monddeelen (PI. I fig. 3) zijn, in horizontale richting, vrij bewegelijk,

tot bijten of kauwen geschikt, en bestaan uit één paar voorkaken , een eerste paar

tasterdragende- , een tweede
,

gereduceerd paar (tot de zg. tong vergroeide) niet

tasterdragende- en een derde paar tasterdragende (tot de zg. onderlip vergroeide)

achterkaken. Ken onparig aanhangsel van den kop, de bovenlip (geen segment-

aanhangsel), bedekt de monddeelen meer of minder van boven.

Ook bij de larven komen tangvormige, tegen elkaar beweegbare, kaken voor,

waarom de Coleoptera, volgens Brauer, „Iiisata menognaiha" '^) kunnen genoemd

worden; alleen bij de meeste larven der Dytiscidac en bij die van Lampxris en

Drili/s zijn de tangvormige voorkaken van een sleufvormig kanaal voorzien en tot

het uitzuigen van bloed uit hare prooi geschikt.

Het huidskelet of tegument, uit chitine-) opgebouwd, is over het algemeen

vrij hard, soms zelfs bijzonder hard, slechts in weinige gevallen (o. a. de Thelephoridae

en enkele vertegenwoordigers van eenige andere familien) is het eene meer dunne,

weeke, zeer buigzame huid.

De ontwikkelingsgang is eene volkomen gedaanteverwisseling, d. i.

met de opeenvolging van ei-, larve- en poptoestand.

De larven (PI. IV— VIj vertoonen de segmenten in meer oorspronkelijken

aanleg; ook is hun aantal vollediger dan bij de imagines of volkomen kevers, bij

1) D. i. d.it men in .-ille ontwikkelings-stadien tangvormige, tegen elkaar beweeybare, kaken aantreft.

2) Cliitine in zuiveren toestand is eene stikstoflioudende , sterk weerstand biedende stof, welke

door koken in geconcentreerd zout- of salpeterzuur ojilosb-aar is. Het zou verliard protoplasma zijn,

niet een afscheidingsprodukt. De cliemische formule is C, Hjj NOj of C,, 11,5 NO]j. Men is intussclien

gewoon den naam cliitine of clii tineskelet te gebruiken voor de epidermis met de daarin boven-

dien voorhanden stoffen, als kleurstoffen enz.



welke, omier den invloed van bepaalde oorzaken, vormverandering, samentrekking

of concentratie, verkleining of reductie der segmenten geheel of ten deele tot stand

gekomen is. Zij bezitten een afzonderlijken kop, welks oogen , wanneer aanwezig,

altijd enkelvoudig (,,ocellen") zijn; met sprieten, welke van die van den volkomen

kever in 't oog vallend afwijken; met of zonder (van die bij het imago, vooral in

den bouw van den voet afwijkende) pooten aan de, op den kop volgende drie

segmenten; zonder de geringste aanduiding van vleugelparen '); het achterlijf ver-

toont in het aantal der vrije segmenten grootendeels nog den oorspronkelijken aanleg.

De pop (PI. IV fig. 3) is onbedekt, d. i. met eene weeke huid bekleed, waarin

men de uitwendige lichaamsdeelen ziet aangeduid ; het is een rusttoestand waarbij

slechts eenige bewegelijkheid van den romp mogelijk is.

Ten einde de kennis der Coleoptera, ook uit een algemeen opzicht, zoo vol-

ledig mogelijk te schetsen, geef ik, met gebruikmaking van het voortreffelijke werk

„Einführung in die Kenntnis der Insekten" van H. J. Kolee, daarbij kennis

genomen van hetgeen door andere onderzoekers, tot op dit oogenblik, over de

organisatie der Coleoptera geschreven is, een overzicht van het phylogenetisch ver-

band met andere Arthropoden, om daarop te laten volgen een overzicht van den

uitwendigen bouw, met de voor de studie van het systematische gedeelte zoo noodige

terminologie. Een overzicht van den inwendigen bouw , een hoofdstuk over de ont-

wikkeling, benevens eene korte mededeeling over het verblijf, het verzamelen en

prepareeren dezer Insecten zullen dit gedeelte van het werk besluiten.

Aan het bilateraal- of tweezijdig; symmetrieke lichaam der Insecten in 't algemeen onderscheiden

wij de navolgende deelen. De kop, zijnde het, uit eenige met elkaar versmolten oorspronkelijke- of

oersegmenten samengestelde, voorste deel van het lichaam. De daaraan gezeten sprieten en mond-

deelen (kaken, tong en onderlip) moeten, als de met de pooten homologe (d. i. morphologisch gelijke)

aanhangsels (extremiteiten) der versmolten oersegmenten van den kop, beschouwd worden. Het uit drie

segmenten bestaande borststuk is meestal duidelijk ontwikkeld. Aan het voorste segment daarvan

bevindt zich slechts het eerste pootpaar; aan de bovenzijde van het middelste segment het voorste

vleugelpaar (bij de Coleoptera de dekschilden) en aan de onderzijde daarvan het tweede pootpaar;

aan het achterste segment bevindt zich aan de bovenzijde het achterste vleugelpaar en aan de onder-

zijde (nl. aan den achterrand daarvan) het derde pootpaar. Het achterlijf bestaat uit gelijkvormige

segmenten, welke elk uit een bovenste en een onderste halfring (dorsaal- en ventraalboog) bestaan,

die beiden aan de zijden door afzonderlijke platen, de pleurae, gescheiden zijn. De Laatste segmenten

van het, in werkelijkheid uit 10 zulke deelen bestaande, achterlijf zijn ingetrokken en kan men

terugvinden, wanneer het inwendige van het laatste, zichtbare segment onderzoclit wordt.

Evenals bij de klasse der Duizendpooten , Myrtapoda , zien wij dat de kop bij alle Insecten als

een zelfstandig deel ontwikkeld en als zoodanig als voorste, vrij bewegelijk, lichaamsdeel goed te

onderscheiden is; zulks staat in noodzakelijk verband met het orienteeren, waartoe in de eerste plaats

i) Eene bijzonderheid die trouwens bij de larven van alle insecten, zonder uitzondering, regel is.



de sprieten eu oofjeii dienst doen, zoo ook tot de met de voeding samengaande functie der monddeelen.

Volgens CoMSTOCK eu Kocin zou de kop niet uit 5 (zooals men tot nu toe aannam), maar

uit 7 oersegmenten ontstaan zijn; deze zijn nog als zoodanig te herkennen aan het nog ongeboren,

kleine, bandvormige embryo in het ei, waar overigens de geheele voorbereiding tot de ontwikkeling

van het toekomstige insect liet zekerst te bestudeeren is. Gedeeltelijk zijn deze oersegmenten buiten-

gewoon verkort en in elkaar geschoven. Elk dezer oersegmenten bevat in den oorspronkelijken toe-

stand twee zenuwknoopen, gangliën, welke paren door twee zenuwstrengen onderling samenhangen.

Aan het eerste oersegment, met de groote, zijwaartsche koplobben, bevinden zich de oogen; aan het

tweede bemerkt men den Icegelvormigen aanleg der sprieten en eerst in het derde oersegment bevindt

zich de mondopening.

Deze eerste 3 oersegmenten vormen nu als 't ware den voorkop, welke zoowel bij de larve

als bij het volkomen insect het belangrijkste aandeel heeft aan de vorming van den kop, bovendien

een grooter deel is dan de overige oersegmenten te zamen, om reden zich daarin de liersengangliSn

en daaraan de voornaamste zintuigen ontwikkelen. Onmiddellijk achter en onder dezen ,, voorkop"

leggen zicli lie daarop volgende 4 oersegmenten (welke den eersten aanleg der toekomstige kaakparen

laten zien) aan en versmelten daarmede, dit laatste geschiedt ook gedeeltelijk onderling, of wel zij

schuiven in elkaar of verdwijnen voor een deel; de paren aanhangselen, de monddeelen, ontwikkelen

zich nu bij de verscliillende Insecten-orden op zeer uiteenloopende wijze, bij de Coleoptera zooals

nader beschreven zal worden.

Op de 7 tot den kop versmolten oersegmenten volgen nu de 3 pootdragende segmenten; daarop

de oorspronkelijke 10 of 11 ') segmenten van het achterlijf, welke bij het embryo in den regel onderling

gelijk zijn, docli blijven de laatste 2 of 3, zoowel in het larve- als in het imago-stadium, in grootte

bij de voorafgaanden ten achteren. De hier, aan een ontwikkeld insect en aan een embryo, beschreven

segmenteering vormt een stelselmatige grondslag voor den lichaamsbouw van alle Insecten,

met uitzondering echter van de Collciiibola of Spriui^staartcn , bij welke het achterlijf uit hoogstens

6 segmenten is opgebouwd.

Aan het eerste achterlijfssegment is bij vele Insecten-embryo's nog een paar rudimenten van

pooten waar te nemen. Volgens IlEinER en Graber zouden zelfs bij bepaalde Insecten-embryo's aan

bijna alle achterlijfsringen de sporen van een pootpaar zijn waar te nemen, welke echter niet tot

ontwikkeling komen. De larve van Philhydi-us vertoont korte buikpooten aan den 3en tot 7=" achter-

lijfsring. Hierin zou dus het bewijs te zoeken zijn dat de Insecten van veelpootige voorvaderen

afstammen, derhalve eene phylogenetische verwantschap vertoonen met de yl/vr/Vr/fl,/«, die zoo duidelijk

het bewaarde grondtype doen zien.

Dat ook de monddeelen der Insecten van gelijken oorsprong zijn als de pooten, blijkt ten

duidelijkste uit den eenvoudigsten toestand, waar zij nog gedeeltelijk aan zulke ledematen herinneren;

ook gelijken de achterkaken (waaraan de beide lobben ontbreken) der larven van vele Dytiscidae op

de pooten van het eerste borstsegment bij vele IMyyiapoden (o. a. bij Polydesmiis) en, afgezien van

de niet aanwezige klauwen, ook aan de pooten der insectenlarven. Ook de onderlip, welke gevormd

is door de vergroeiing van een paar kaken, is nog duidelijk gedeeld bij vele Coleoptera. Zelfs onder

de Staphylinidae treft men genera aan , bij welke de deeling over de middellijn zich op de kin voortzet

,

iets wat zelfs niet eens onder de Orthoplera bekend schijnt te zijn , waar overigens de onderlip steeds

gedeeld is. Nog in andere opzichten wordt aan de Myriapoden herinnert ; zoo staat bij vele Cohopteren-

larven op den top van het voorlaatste lid der 3- of 4-ledige sprieten, behalve het eindlid, nog een

l) Dit aantal wordt door versmelting van de laatste segmenten 10. Wil men aan het laatste der

oorspronkelijke segmenten, het „telsum", gelijke rechten met de overige segmenten toekennen, dan

is een iie segment inderdaad voorhanden; deze laatste opvatting schijnt intusschen minder aannemelijk.



klein bijkomciul liil iiij^cplaiil. Dal men dw^ den sprietvorin iler .l/vn'ii/'i'i/rii bij de Ci'/ei'/'/i'/d ')

terugvindt, is een bewijs te meer voor de naaste verwantschap der J>iscctcit met de Myriapodcn , h\\

welke laatste klasse bovendien een aantal vormen hekend zijn, die ten opzichte van den t;elijken

bouw der zijoogen, als voorloopers der insecten-larven moeten beschouwd worden.

Hoogst belangrijk is verder het verband in den bouw der ronipse^mcnten bij de beide genoemde

Arthropoden-klassen.

De uit 3 segmenten bestaande thorax der Iiisectai zou, volgens Kol.iiE, ontstaan zijn door de

paarsgewijze versmelting van b oersegmenten; ditzelfde zou ook gelden voor de achterlijfssegmenten.

Terwijl derhalve bij de Insecten een meer elementaire bouw in den eersten ontwikkelingstoestand

wordt aangetroffen, vindt men bij de Myriapcden dien toestand in 't algemeen als de voor die klasse

karakteristieke.

Ten einde een duidelijk begrip te krijgen van de oersegmenten aan liet lichaam der Insecten,

diene hier tot uitgangspunt het .l/v/(;/(ii/t'«-)-genus Siolopeiutrelhi , zijnde een tusschenvorm der overige

Myriapoden en de Insecten. Bij Scolopendrelld zijn de segmenten voor een groot deel paarsgewijze,

d. i. als dubbelsegmenten, door een gemeenschappelijk rugschild bedekt; het zijn nl. die van het

ie, 2e, 5e, 8e, Iie, I2e en 13e rugscliild , terwijl het 3e, 4e, 6e, 7e, ge, loe en 14e rugschild

elk slechts één enkel segment bedekken; in de eerste gevallen worden derhalve twee oersegmenten

door een gemeenschappelijk rugschild, in de andere gevallen elk oersegment door een afzonderlijk

rugschild bedekt. De vergroeiing der eerste twee, door het eerste rugschild bedekte, oersegmenten is

zoodanig, dat alleen aan de onderzijde eene afscheiding te herkennen is. ledere twee oersegmenten

bij Scolopeiidrellii vormen derhalve, hetzij zij door een gemeenschappelijk rugschild Ijedekt worden,

of wel dat zij elk een afzonderlijk rugschild dragen, een oersegmentenpaar, van welke het voorste,

pootlooze oersegment morphologisch als complementairsegment, het achterste, pootdragende oersegment

als hoofdsegment moet geduid worden. Opvallend is het nu dat onder de Coleoptera de larven der

z.g. Glhnii^onnen of Lanipyridae eenige morphologische overeenkomst met Scolopendrella vertoonen;

bij deze larven nl. worden, evenals bij Scolopendrella, door het 2e en 3e rugschild, elk twee oer-

segmenten bedekt; aan het voorste (d. i. het complementaire) oersegraent ontbreken evenzeer de lede-

maten (extremiteiten), doch vertoont dit alleen een paar stigmata; het achterste (d. i. het hoofd-)

oersegment vertoont, evenals bij Scolopendrella , een paar pooten.

Bij de Lampyri,lcn-\AxveTi heeft het rugschild van het voorste-, dat van liet achterste oersegment

verdrongen, evenals zulks het geval is bij de Saitigeriden en Scolopendriden onder de Myriapoda-

Chilopoda. De meso- en metathorax der Lampyris-\arven bestaan dus elk uit een segment-paar door

een gemeenschappelijk rugschild bedekt; het rudiment van het verdrongen rugschild van het achterste

oersegment dezer beide lichaamsdeelen vindt men nog aan den achterrand van het rugschild van

meso- en metathorax, waar het den indruk maakt alsof twee rugschilden met elkaar vergroeid waren;

aan den achterrand bemerkt men in het breede midden eene naadlijn, welke op den samenhang

duidt; de over elkaar liggende achterhoeken der beide schilden echter liggen van elkaar gescheiden.

Volkomen denzelfden toestand vindt men ook aan den achterrand van het rugschild van den prothorax

en van de eerste 8 achterlijfssegmenten; allen bestaan derhalve uit een paar oersegmenten, slechts

de zeer korte ge en loe achterlijfssegmenten schijnen oorspronkelijk enkelvoudig te zijn. Evenzoo

bemerkt men aan de buikzijde der eerste 8 achterlijfssegmenten de aanduiding eener samensmelting

van twee oersegmenten ^). Uit een en ander blijkt dus dat Scolopendrella in bouw meer verwantschap

1) Dit geldt ook voor de Apterygogenea (Collemhola en Thysanura) , de Corrodentia (Psoclna

en iilallophaga) en de Dermatoptera (Forjiculidae].

2) Beter zoude het zijn Scolopendrella tot eene afzonderlijke klasse (Symfhyla) te brengen.

3) Een en ander is vooral goed te zien bij groote exotische Lantpyriden-XsxseTi ; Kolbe onder-



vertoont tot de La7npyrideit-\2.x\tw dan tot de overige Myrinfodeii , daar de complementaire segmenten

pootloos zijn en de oersegmenten meestal twee aan twee een gemeenschappelijk rngschild dragen.

Bij de overeenkomst der Iiisecten met Scolopendrella valt dus tevens het verschil in het oog, dat

nl. bij laatstgenoemd genus slechts een pootpaar aan het achterste oersegment van alle, bij de

Insecten daarentegen alleen van de voorste paren oersegmenten voorhanden is. Stigmata (welke,

volgens Haase, aan de rompsegmenten van Scolopendrella ontbreken) komen bij de Insecten alleen

voor aan het voorste, d. i. het complementaire, segment van elk paar oersegmenten, behalve aan het

eerste segment en aan de laatste 2 of 3 segmenten.

Het niet voorhanden zijn van pooten aan de complementaire-segmenten , evenals h\] Scolopendi-ella,

is als eerste aanleiding te beschouwen tot de ontwikkehng van het Insecten-type; door dit gemis van

extremiteiten wordt de reductie der complementaire segmenten bevorderd, waartoe bij de Insecten en

meer in 't bijzonder bij de lagere groepen dezer klasse reeds groote neiging bestaat; zoo b. v. bij het

exotische Coleopteren-genus Lycus F. (Fam. Lycidae) en de hierboven besproken Lampyris-\3.neD.

blijven zij nog bewaard.

Het is nu ook mogelijk de intersegmentale ligging der stigmata bij de meeste Insecten te ver-

klaren. De stigmata hangen gewoonlijk, en wel juist bij de minder ontwikkelde Insecten-groepen,

met een , elke twee segmenten verbindenden , huidring samen. Veelal echter ligt het eerste paar

stigmata meer tegen den mesothorax aan, wat meer den oorspronkelijken toestand nabij komt');

veelal, en wel o. a. bij de Coleoptera"), ligt het geheel aan den prothorax, wat op eene verwijdering

van den oorspronkelijken toestand wijst. Dit paar stigmata is niet naar den prothorax verschoven,

zooals veelal werd aangenomen, doch is het complementaire segment, waarop de stigmata zich

bevinden, met den prothorax verbonden; het blijkt dan ook dat de afzonderlijke platen, waarop de

stigmata gezeten zijn, de rudimenten zijn van voormalige complementaire segmenten.

r.ij vele keverlarven , o. a. bij die van een aantal Ceranibycidae [Eygates , Acauthociitus , Saperda

e. a.), van Melandrya enz. bevindt zich aan weerszijden een stigma van het eerste paar op een

intersegmentaal-gedeelte tusschen pro- en mesothorax. Terwijl het eerste stigma o. a. bij de larven

van Pvochroa en Pytho op de grens tusschen pro- en mesothorax gelegen is, bevindt het zich o. a.

bij de larven der EIti/eridae, bij die van Tenehrio en van de Cerainhyciden-^^ntxz. Sfondylus en

Ceraiiil'y.x van voren aan den mesothorax ; bij die van Mordella en N'acerda o. a. van achteren aan

den prothorax. Bij het reeds genoemde genus Lycus doet zich het complementaire segment van den

mesothorax voor, zelfs nog bij het imago, als een zelfstandig, doch zeer kort segment, is zelfs van

den mesothorax gescheiden en tot den protliorax genaderd.

Bij de larven der CaraHdae vertoonen de eerste 8 achterlijfssegmenten aan de buikzijde eene

voorste en eene achterste plaat (behalve de zijplaten); aan het ge achlerlijfssegment daarentegen,

waar geene stigmata voorhanden zijn, ontbreekt de voorste buikplaat; deze twee, achter elkaar

liggende, platen schijnen dus met de sternale platen van twee oersegmenten overeen te komen. Bij

de Staphvlhiiden-Xsxvtvi is het rudiment van het complementaire segment van den mesothorax nog aan

weerszijden te vinden, nl. als een buikwaarts versmalde, driehoekige plaat, welke van voren het

stigma draagt; het rugschild van den mesothorax verbindt zich met het complementaire segment op

zocht dit aan eene groote La>iipyy!den-\2.xve uit Chili. Aan eene buitengewoon groote Lampyriden-

larve, vermoedelijk uit Suriname, kon ik zeer goed volgen wat Kolbe omtrent de primaire dubbel-

natuur der segmenten zegt, aan de larve van onze inheemsche Lampyris noctihica gelukte mij

zulks niet.

1) Bij Orthopiera , Odonata ^ Kenroptera en Trichopteya.

2) Ook bij de rupsen der vlinders, de bastaard-rupsen der phytophage Hymenoplera en de

larven der Diptera.



zoodanige wijze, d.it dit laatste, evenals bij de I.ampyridat- , als eene smalle voortzetting tot aan den

acliterrand van het rugsclüld doorloopt. Ook gelijUcn de oersegmenten van den thorax bij vele

Elateriden-\sj[\en op die van de larven der Lam/>yrideii. In verband tot de achter elkaar liggende

twee buikplaten aan de aclUerlijfssegmenten der C<ir,7/);i/<7/-larven , is zeer opvallend de ingedrukte

duarsstreep bii de imagines aan de onderzijde van enkele achterlijfsringen bij vele soorten van het

genus Ciirahiis (o. a. bij C. intricatus, clathratus , catcmilatus , caticellatiis en i^Iahratiis , doch niet

bij auratiis en aiiroiiitfiis).

Uit een en ander blijkt nu , het aantal der op den kop volgende oersegmenten bij de Insecten

24 en 25 bedragende, dat de reductie der complementaire segmenten, of anders gezegd de paars-

gewijze vergroeiing der oersegmenten bij deze klasse zoo volkomen is, dat men ten slotte aan het

Insecten-lichaam overhoudt: behalve de kop slechts 3 thoracaal- en 10 (soms 11) achterlijfssegmenten;

slechts in de enkele hierboven genoemde gevallen zijn eenige paren oersegmenten nog duidelijk

ontwikkeld.

Vatten wij nu alles kort te zamen wat betrekking heeft op de verschillende toestanden der

oersegmenten aan den romp der Myriapoden en Insecten, dan blijkt dat bij de meeste Myriapoda-

Chilopoda (Sciitigeridae, Litholnidae en Scolopendridae , zijnde de eigenlijke Dinzendpooten) , de oerseg-

menten allen vrij gebleven zijn, elk met een eigen rugschild, om den ander met een paar stigmata;

dat de rugschilden slechts zelden om den ander gereduceerd en door het rugschild van het vooraf-

gaande segment bedekt zijn; dat alle oersegmenten een paar pooten dragen. Bij de Myriapoda-

Diphpoda {= Chtlogtiatka), de zg. MiUioeiipooten , de Ccophilidae onder de Myriapoda-ChHopoda , de

Symphyla of Scolopendrellidae en volgens Kolbe ook bij alle Insecten daarentegen zijn de oerseg-

menten van den romp grootendeels paarsgewijze met elkaar vergroeid ').

Terwijl bij de Myriapoda-Diplopoda nagenoeg alle oersegmenten van pootparen voorzien zijn en

bij de Geophilidae de segmenten, die elk van een paar pooten voorzien zijn, uit twee, met elkaar

versmolten, oersegmenten bestaan (derhalve dubbel-segmenten zijn), zijn bij de overige

genoemde Arthropoden slechts de afwisselende oersegmenten van een paar pooten voorzien. Van

deze laatste nu zijn het de Svinphyla of Scolopendrellidae onder de klasse der APyriapoden en de

Lampyriden-XaTven onder de klasse der Insecten , bij welke de meeste of slechts enkele der oerseg-

menten twee aan twee door een gemeenschappelijk rugschild bedekt zijn; het voorste oersegment is

groot en pootloos, aan het achterste pootdragende in grootte meestal gelijk komende. Bij de Insecten

overigens, derhalve ook bij de hier te bespreken Coleoptera , zijn de oersegmenten, zooals reeds

gebleken is, twee aan twee met elkaar vergroeid, zonder gemeenschappelijk rugschild; hier is nl het

voorste oersegment der achterste thoracaal-segmenten gereduceerd of onduidelijk ; de segmenten van

het achterlijf vertoonen slechts zelden, behalve bij de larven, de sporen van versmelting uit twee

oersegmenten.

I) Volgens Veriioei-f zou de quaestie van de primaire dubbelnatuur der segmenten van het

lichaam der Insecten nog volstrekt niet tot zekerheid gebracht zijn , zonder twijfel is dit echter wel

het geval voor de Myriapoda-Diplopoda. Het achterlijf der Insecten zou, wat zijne segmenten lietreft,

veel meer het oorspronkelijke karakter bewaard hebben , ter«'ijl de thoracaal-segmenten door het bezit

van extremiteiten en vleugels sterk gedifferentieerd zijn. Aan de achterlijfssegmenten zouden geene

complementaire segmenten voorhanden zijn , terwijl men het meso- en metaphragma (zie verder) (b.v.

der keversl als dorsale platen van complementaire segmenten van den meso- en metathorax zou kunnen

beschouwen, iets waartegen Verhoeff bedenking heeft, omdat juist aan de oorspronkelijke segmenten

van het achterlijf, voor zoo ver hij kon nagaan, volstrekt geene duidelijke rudimenten van comple-

mentaire segmenten zijn aan te wijzen. Het meso- en metaphragma zouden slechts skeletdeelen van

secundaire vorming zijn, evenals de vleugels en de pooten, voor welke betere aanhechtingsplaatsen

der spieren noodig waren.



Aan liet embryo der Insecten schijnt tot nog toe maar weinig van een gedeeld zijn der segmenten,

als l)ewijsgrond voor eene dubbelsegmenteering , te zijn aangetoond. Volgens Metschnikokf zijn l)ij

Myriiipoda-Diflopodn de dubbelsegmenten aan het embr>-o en gedurende de eerste jeugdstadiën

schijnbaar eveneens enkelvoudig , zonder dat van den tweedeeligen toestand uitwendig iets te zien is.

Bij eene pas uit liet ei gekropen Slroiigylnsoma (fam. Polydesmidae), dus bij eene larve of een puUus

(jong individu), bevinden zich de 3 paren pooten elk aan een segment, nl. aan het ie, 3e en 4= romp-

segment. De beide volgende, nog onontwikkelde pootparen, als kleine stompjes, bevinden zich echter

aan een enkel, ongedeeld segment, nl. het 5e rompsegment; ook aan het 6e segment, waar reeds

een uitbottend pootpaar voorhanden is , ontwikkelt zich later nog een tweede pootpaar. Zoo vertoonen

ook, volgens Newport, bij de jeugdstadiSn van Jiihis , de op de drie voorste, pootdragende

segmenten volgende en eveneens enkelvoudige segmenten, eerst later elk twee pootparen.

Hieruit zou verder volgen, dat schijnbaar de dubbelsegnienten bij de MyviapoJcn , alsook l)ij de

Insecten eigenlijk enkelvoudige segmenten zouden zijn , die zich eerst later in twee achter elkaar

gelegen helften splitsen. Balfour neemt dan ook aan, dat de dubbelsegmenten der Afyriafoda-

Diplopoda niet door versmelting van twee oorspronkelijk gescheiden, doch door latere, onvolledige

deeling der segmenten zouden ontstaan zijn , waarbij intussclien iedere helft hare volledige uitrusting

aan organen verkrijgt. Volgens Heathcote bezit elk dubbelsegnient bij Julns, behalve de twee

pootparen, nog twee zenuwknoopen (gangliën), vier stigmazakjes, twee hartkleppen en twee paar

slagaders (arteriën); nu is het juist eene dergelijke organisatie, welke pleit voor de opvatting, dat de

dubbelsegmenten oorspronkelijk uit twee zelfstandige segmenten bestaan , welker rugscliilden samen-

smelten; Heathcote bewees zulks dan ook door de ontdekking dat elke ring, waaraan twee poot-

paren zitten, uit twee mesoblastische ') segmenten ontwikkeld is.

Bij de Myriafodn-Diflofoda en -Chilopoda behoort bij elk oersegment, waaraan een pootpaar

gezeten is, een zenuwknoop; bij elk, van twee pootparen voorzien, dubbelsegment daarentegen

behooren twee zenuwknoopen. Draagt een dubbelsegnient slechts één enkel pootpaar, dan is slechts

één zenuwknoop voorhanden, b.v. bii Scolopcndrella , de Gcophilidae en de Insecten.

Bij de Insecten zijn in verschillenden graad de zenuwknoopen uit de afzonderlijke achterlijfs-

ringen voor een deel verdrongen. Bij tal van groepen beperkt zich de ganglienketen slechts tot den

kop en den thorax, zoo o. a. onder de Coleoptera bij een aantal Scarahaeidae (b.v. MelolontJm

,

Geotrnpes, Cetonia e. a.), bij de Dytiscidae en de Tomieidae ; ook zelfs reeds bij de larven van vele

Insecten. Er blijkt dus een innig verband te zijn tusschen de gangliën en de paren extremiteiten

;

ontbreken deze laatsten dan zijn ook eerstgenoemden niet voorhanden of in hare segmentale ligging

meestal veranderd en gereduceerd.

Uit het hier medegedeelde valt niet te betwijfelen dat de dubbelsegmenten der Myriapoda-

Diplopoda samengesteld zijn ; door Scuudkr wordt zulks dan ook door den bouw der prototypen der

Diplopoda uit liet Steenkool-tijdvak, de Archipolypoda bewezen. Bij deze voorwereldliike voorzaten

behoorde aan alle segmenten bij elk rugschild een gewoon buikschild, wat beteekent dat de

oorspronkelijke toestand zoodanig was, dat aan elk dubbelsegment het rugschild uit een voorste en

een achterste gedeelte was samengesteld; dat echter bij een aantal vormen deze verdeeling duidelijker

dan bij anderen uitkwam en bij velen zelfs zoo ver gevorderd was, dat aan eene volledige scheiding

kon gedacht worden.

Aan de paarsgewijze vereeniging schijnen de oersegmenten van vele Insecten niet altijd gebonden

te zijn ; het voorste oersegment van den mesothorax blijft hetzij aan dezen thoracaal-ring (o. a. bij

vele keverlarven -) ), of het vereenigt zich meer of minder met den prothorax (bij de

1) Mesoblastisch van mesoblast of mesoderm , d. i. het middelste kiemblad in het ei.

2) Ook bij de Odonatü (Waterjuffers) en vele A\'uroptera (Netvleugeligen).



Coleoptcra) '), of wel liet ligt vrij tussclienin en is gewnonlijk nulimentair. De coni|ilementaire

segmenten zijn als gereduceerd te bescliouwen , wanneer de stigmata oji de grens van twee segmenten

liggen , b.v. bij y^pyx onder de Thysanura ; hebben zij aan de vorming van Iict toebchoorcndc

segment deel genomen, wat bij de meeste insecten het geval is, zoo ligt liet stigma zijwaarts aan

het lichaam van dit segment, veelal zelfs tot nabij het midden. Eene bepaalde verschuiving van het

stigma naar het midden van het segment is intusschen niet aan te nemen.

Dat bij vele Insfcleii het eerste acliterlijfssegment dicht tegen den metathorax aansluit, moet veelal

slechts worden toegeschreven aan liet voorste, het stigma dragende, oersegment van den eersten

abdominaalring; daardoor heeft het den schijn als of het 3= paar stigmata in zulke gevallen tot den

metathora.x behoort.

Onder de Coleoptera onderscheiden zich de larven van het Elalcruleii-^zwwi dirdiophonis door

de aanwezigheid van tusschensegmenten, iets wat ook bij vele Difterij'-)-\'Ss^evi en bij de Geophilidcii

onder de Myrïapoda-Chilopoda , het geval is. Deze tusschensegmenten zijn wel te onderscheiden van

de complementaire segmenten, zij zijn kleiner dan de ware segmenten. De thoracale-ringen zijn niet

door tusschensegmenten van elkaar gescheiden. Volgens Brauer zijn deze tusschensegmenten ontstaan

door de voortzetting van de verbindingshuid van twee segmenten of wel door secundaire ringvorming

van een waar segment.

Wanneer dus sprake is van rompsegmenten, dan bedoelen wij steeds, met uitzondering van de

reeds van den beginne af aanwezige 2 of 3 enkelvoudige eindsegmenten , die ringen , welke uit twee

met elkaar versmolten oersegmenten zijn gevormd en ten getale van 13 of 14 den architektonischen

grondslag van den lichaamsbouw der Insecten vormen, de kop daarbij niet in aanmerking genomen.

Uitgaande van het feit, dat die segmenten, welke niet van extremiteiten, vleugels of andere

aanhangsels voorzien zijn, eene eenvoudige gedaante en ontwikkeling behouden, b.v. de middelste

achterlijfssegmenten , terwijl daarentegen die segmenten welke wel van dergelijke aanhangsels voor-

zien zijn, in vorm, grootte en ontwikkeling van de eerstgenoemden afwijken, zoo wordt het nu

duidelijk hoe de verschillende vervormingen der oorspronkelijk gelijksoortige hchaamsringcn tot de

verschillende onderdeden van het /«.rivAv/dichaam plaats grijpen.

Terwijl bij de Myruxpodcn nog geen sprake is van een afzonderlijk samenstel van borstsegmenten

en een daar%'an gescheiden achterlijf, zoo is zulks bij de Insecten een karakteristieke morphologische

toestand geworden. Ook de larven, met haar 3 paar borstpooten aan het voorlijf, vallen reeds in het

kader van het hier beschouwde /«jétAvz-type , aangezien de 3 pootdragende borstsegmenten van de

segmenten van het achterlijf eenigszins verschillen.

De conclusie is dus: uitgaande van die Myriapt'dcii , bij welke de segmenteering van het

lichaam nog den elementairen aanleg vertoont, vinden wij daarvan bij de Ittscrtcii slechts geringe

overblijfselen en valt het gemakkelijk in 't oog, dat de segmenteering der Insecten onmiddellijk van

die der Myriapoden is af te leiden. De paren oersegmenten zijn reeds goed ontwikkeld bij de

Scutigeridac ^ Diplopoda en Symp/ty/u (ScolcpendreHidae) , ook bereiden zich de Idtliohüdae daarop

voor; maar het aantal der paren segmenten bij al deze Myriapndcn stemt niet overeen met het

constante aantal van 13 of 14 ringen aan den romp der Insecten; slechts de Scolopendvidae komen,

zooals reeds is aangetoond , in het aantal der paren oersegmenten , als ook in het aantal der paren

stigmata, met de Insecten overeen.

Wanneer nu gebleken is dat uit den, uit 21 of 23 segmenten bestaanden, xoxai^A^x Seolopenders,

door paarsgewijze versmelting der oersegmenten en door reductie of vergroeiing der voorste sterniten

1) Ook bij de rupsen der Lepidoptera (vlinders), de Tenthfcdinidae (blad-, hout- en halmwespen),

de Panorpata (schorpioenvliegen) en de Diptera (Tweevleugeligen).

2) B.v. van Scenopinus , Thereva , Bibio , Ceroplatus.



of buik-lialfringen (ventraalbogen) eu intrekking der laatste segmenten, den, van de buikzijde gezien,

sleclits uit 8 of 9 uitwendige ringen bestaanden romp bij vele Coleoptera ontwikkeld is, zoo is het

duidelijk dat tengevolge van deze oogenschijnlijke vereenvoudiging van den lichaamsbouw, welke

bovendien gepaard gaat met eene zeer verschillende inrichting van enkele segmenten, nl. met

verschillend gevormde pooten en vleugels, de graad van het arbeidsvermogen welke van het lichaam

der Insecten uitgaat, ten opzichte van die der MyrinpoJcn iii velerlei opzichten belangrijk is toege-

nomen; ook is van een morphologisch standpunt beschouwd de organisatie der Insecten een veel

meer volkomene dan die der Myriapoden.

Aan het lichaam der Insecten onderscheidt men nu een primair kopstuk, een primair anaalstuk

(het telsum of laatste der oorspronkelijke segmenten) en de daartusschen gelegen metameren
(d. z. de typische lichaamssegmenten). Deze laatsten zijn gekarakteriseerd door den aanleg van een

mediaanganglion (zenuwknoop), een paar mesodermale coelom-zakjes ') en den aanleg

van een paar extremiteiten; de laatstgenoemde twee paren ontbreken bij uitzondering aan de

beide laatste segmenten, zoo ook het mediane ganglion in het tolsum.

B. UITWENDIGE LICHAAMSBOUW VAN DE IMAGO
(VOLKOMEN KEVER). (PI. I fig. i.)

I. DE KOP (CAPUT).

Zooals in het vorige hoofdsttik reeds gezegd is, zou de kop ontstaan zijn door

de versmelting van 7 oorspronkelijke of oersegmenten. Aan de eerste 3 oersegmenten

(de „voorkop", die men steeds als één enkel oersegment beschouwde) bevinden zich

de o ogen, de sprieten en de bovenlip; aan het 4= oersegment de voor-

kaken, zijnde het 1= kaakpaar; aan het 5= de achterkaken, zijnde het 2= kaak-

paar; aan het 6"= de tong of binnenlip, zijnde het 3^ (gereduceerde en vergroeide)

kaakpaar; aan het 7= de onderli]), zijnde het 4<; (vergroeide) kaakpaar.

Bij een aantal Coleoptera (o. a. onder de Lamiinae , fam. Cerainhvcidae) is de

voorkop (zijnde de samenhangende eerste 3 oersegmenten) nog als het voorste

gedeelte van den kop duidelijk te herkennen, in welk geval het voorhoofd afhelt

en zelfs naar onderen of schuin achterwaarts gericht kan zijn. Ten gevolge daarvan

zijn ook de kaken naai onderen gericht en wordt het eerst dan verklaarbaar,

waarom het in werkelijkheid buikstandige extremiteiten zijn. Dergelijke Coleoptera,

welke ten opzichte van den vorm van den ko]:i meer tot den oorspronkelijken toe-

stand naderen, heeten hy pog na t lie, nl. bij phytophagen (plantetenden) , als: de

i) Co el om beteekent lichaamsholte.



Chrvsomeluhu en vele Cerambycidae {Lamiini). Daartegenover staan de jirognathe

Coleoptera, bij welke het voorhoofd minder ontwikkeld en meer of minder horizontaal

gelegen is; daardoor zijn de voor- en achterkaken naar voren gericht, vandaar de

meer gebruikelijke, doch niet juiste benaming van boven- en onderkaken (nl. bij

de van roof levende Carabiiiae , Dytiscidac , Thclcphoridae e. a. , die met vooruit-

stekende kaken gemakkelijker hunne prooi kunnen grijpen.

Aan het 4<= oorspronkelijke segment is de schedel, ver te x, het ruggedeelte

(het tergiet), d. i. het gedeelte dat boven aan den kop, achter de oogen
,

ligt; de

zijden (pleurae) heeten slapen, tempora. Deze bijzonderheden herkent men

beter bij de hypognathen dan bij de prognathen, aangezien bij deze laatsten de

deelen van het kopkapsel verschoven zijn.

Het 5= oorspronkelijke segment is met het, uit de eerste vier oorspronkelijke

segmenten gevormden, kopkapsel versmolten; het is nl. het rondom het begin van

den hals, naar het borststuk toegekeerde gedeelte, het achterhoofd, occiput;

intusschen is het niet scherp afgescheiden.

Het daarop volgende 6=, zoo ook het 7= oorspronkelijke segment zijn bijna

geheel gereduceerd of grootendeels verdwenen.

Bij vele Coleoptera ') is de halsvormige insnoering als het met den kopkapsel

vergroeide achterste oorspronkelijke segment te beschouwen. Het als keel (gula)

of onderkin (submentum) aangeduide deel schijnt beschouwd te moeten

worden als het buikschild of sterniet van het 7= (laatste) oorspronkelijke segment

van den kop. Aan de keel zit de onderlip. De grootte van den kop tot den romp

regelt zich naar de ontwikkeling der monddeelen , de grootte der oogen, den aard

van het voedsel met de levenswijze en bovendien naar de sekse. Zoo is de kop o. a.

bij de Scarabaeidae en Tcnebr'wnidae , welke van vloeibare of rottende stoffen leven,

klein; bij anderen die van roof leven, of die in harde deelen, als in hout, knagen,

groot; bij het i van Lncanus is de kop ongewoon groot, ten gevolge van de

buitengewone ontwikkeling der voorkaken (Fig. 63', deel II).

De kop is altijd vrij bewegelijk, meestal voor een deel (bij de Curailionidae

veelal tot aan de oogen) in den prothorax geborgen of teruggetrokken, soms vrij

diep daarin terugtrekbaar (b.v. bij His/er) , zeldzamer met eene steel- of halsvormige

verbinding of insnoering aangehecht en al of niet tegen het halsschild aangedrukt

(b.v. de meeste Scydmaejüdae , Anihicus , Meloe , Apoderus) , of is de kop door het

halsschild bedekt of meer of minder overwelfd (o. a. Cis, Aiwbium) , of wel geheel

onder den voorrand van het halsschild verborgen {Cassidii), bij de Apaiidae meestal

i) Als ook bij hunne larven. Bij die der Dytiscidae is dit achterste halsvormig versmalde gedeelte

van den kop door een dnidelijken naad begrensd en oogenschijnlijk als het oorspronkelijke segment

te beschouwen , dat tot de naar voren verschoven onderlip behoort.



aan de onderzijde van het halsschild ingeplant en daardoor hangend. Hij is meestal

rondaclitig, ovaal, ook wel eenigszins drie- of vierhoekig; of wel lang en smal en

vóór de oogen zelfs iets of wat (o. a. bij het GirabideH-gtnws Cychrus en bij enkele

genera der Pyfhidae en OedemeriJae) , of meer in 't oogvallend, ook wel zeer lang

{Rhyncliophoya) snuitvormig verlengd (caput rostratum), in welk geval de mond-

deelen zich aan het uiteinde daarvan bevinden. Bij de Rhynchophora bevindt zich

aan weerszijden van de snuitvormige voortzetting, kortweg de snuit, rostrum,

genoemd, welke cybnderrond, els- of wigvormig, eenigszins dorso ventraal gecom-

primeerd en wel eens langer dan het geheele lichaam kan zijn , een meer of minder

duidelijk groefje waar de sprieten ingeplant staan ; dit groefje zet zich veelal naar

achteren sleufvormig tot eene sprietgroef, scrobs of fossula, voort en kan het

i« sprietlid daarin geheel of gedeeltelijk opgenomen worden. Bij de wijfjes dezer

groep is deze zg. snuit veelal langer dan bij de mannetjes en dient alsdan om
gaten te boren in plantendeelen , ten einde de eieren daarin te schuiven met eene

soort eierlegger. Ook bij enkele andere groepen van Coleoptera komen sprietgroeven

voor aan den niet snuitvormig verlengden kop; daarin kunnen alsdan de sprieten

gedeeltelijk of zelfs geheel ingelegd worden. Ligt nu de lengteas van den kop in

het verlengde van die van het overige lichaam , dan heet de kop ,, vooruitstekend "

;

vormen de beide assen met elkaar een stompen hoek, dan is de kop „neergebogen";

is deze hoek daarentegen recht, dan heet de kop „vertikaal" te staan.

Het voorste gedeelte van den kop, boven, of liever achter het mondveld

(area buccalis) , heet gezicht of aangezicht, facies, en bestaat i". uit het

kopschild, clypeus, zijnde de voorste uitbreiding van het gezicht, waaraan de

bovenlip bewegelijk verbonden is, en 2°. het voorhoofdsveld (area frontalis) of

kortweg voorhoofd, frons, genaamd, d. i. nl. het gedeelte tusschen de oogen en

den clypeus, alsmede de omgeving der oogen. Bij geringere uitbreiding van den

clypeus spreekt men ook wel van het epistoom, epistomum.

Bij prognathen (b.v. Carabidae en Dyiiscidae) is het gezicht naar boven gericht,

bij hypognathen (b.v. de Lamiinae onder de Cerambydden) wordt het gezicht

gevormd door de lange voorzijde van den kop. Bij buitengewoon ver ontwikkeld

hypognathisme (o. a. bij het Oost-Indische Ccrambycidcn-gsin\x% Eucomaiocera White)

is het gezicht zelfs naar achteren gericht. Tusschen den clypeus en het voorhoofd

bevindt zich veelal eene meer of minder duidelijke dwarsgroef of naadlijn (b. v.

Cicindela , Carabiis , Tri/oma, Blaps enz.), welke echter niet zelden door volledige

vergroeiing verdwijnt (o. a. bij de meeste Lamellicornid). Eene dergelijke vergroeiing

duidt op een hoogeren ontwikkelingstoestand; terwijl bij de larven der Lamellicornia

de afscheiding tusschen den clypeus en het voorhoofd zeer duidelijk is, verdwijnt

deze naadlijn meestal bij de imagines. Bij de Licinini onder de Carabidae is de
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clypeus dikwerf asymmetrisch uitgerand. lÜj het /.ucafiiWeu-gcnus Chiaso.i^nathiis

Steph. is de clypeus zeer groot en vertikaal geplaatst. Bij Necrophorus heeft men

een membraneus gedeelte van den clypeus, het zg. rhinarium.

In eenige gevallen zet zich van den clypeus eene hoornlijst „de wang- of

ooglijst, canthus", voort, welke de oogen geheel of gedeeltelijk doorsnijdt en

zelfs in een boven- en onderhelft kan verdeelen (o. a. Gy/'inus, Geotrnpes).

Aan de voorhoeken van het voorhoofd bevindt zich soms een lobvormig uit-

steeksel (door Lacordaire ,,oreillette" genaamd) dat den sprietwortel bedekt

(o. a. bij de Tenebrionidae).

Achter het voorhoofd volgt de schedel, vertex, en daarop het achter-

hoofd, occiput, met het achterhoofdsgat (foramen occipitale) , waardoor de

inwendige deelen van den kop met die van den thorax samenhangen.

Bij een aantal groepen onder de Coleoptera (o. a. zeer duidelijk bij de Ceram-

bycidaé) bemerkt men op de bovenzijde van den kop eene over de middellijn van

den schedel gaande en veelal tot aan het voorhoofd reikende, verdiepte langslijn of

langsgroef, die samen valt met eene chitinelijst (zie Hoofdstuk D) aan de binnen-

zijde van het schedeldak, welke dient tot inplanting van krachtige spierbundels; in

andere gevallen (o. a. bij de Carabidac en de Lamflliccrnia) daarentegen ontbreken

zoowel (Ie groef als de inwendige chitinelijst. Deze langsgroef is ongetwijfeld homoloog

aan een bepaalden schedelnaad bij vele keverlarven, waarbij het zelfs mogelijk is

den kop daarlangs te splijten en daarbij dan tevens de inwendige chitinelijst duidelijk

in 't oog valt ' ).

De bovenzijde van den kop bestaat derhalve uit een voorste stuk en twee

zijstukken. Het voorste stuk is een driehoekig, met den top naar achteren gericht

gedeelte van het voorhoofd, waar tegenaan van voren de clypeus met de bovenlip

zich aansluiten. Op de beide zijstukken bevinden zich de facetoogen. Op de grens

der voorste naadlijnen zijn de sprieten ingeplant en is het veelal niet met zekerheid

uit te maken of dezen tot het voorste gedeelte van den kop, dan wel tot de

zijdeelen moeten gerekend worden; toch schijnt wel het eerste het geval te zijn,

wal o. a. duidelijk blijkt bij de larven van Liicanus en Orycies.

Bij sommige Coleoptera bevinden zich hoornen op den kop , doch meestal

alleen bij de mannetjes. Vooral is zulks het geval onder de Scarabaeidae (o. a. bij

Oryctes nasicornis en Copiis lunaris (Fig. 65', deel II), verder nog onder de

I) Een dor.sale langsnaad over liet midden treft men ook veeUl aan op de segmenten van den

romp. Zoo kan men het halsschild van een Carahiis gemakkelijk over de middendangsgroef splijten.

Deze dorsale langsnaad, welke bij larven en lager ontwikkelde Coleoptera en in 't algemeen bij

lagere Insecten-orden zeer duidelijk is, duidt op den oorspronkelijken verbindingsnaad, welke bij

het sluiten der lichaamsholte aan de rugzijde aan het embryo ontstaat.
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Siaphyünidae bij Bleditis e. a. Terwijl het hier onmiddellijke voortzettingen zijn

van de harde chitinehuid, bevindt zich bij Odontaeus arinigcr Scop. {tnobilicornis F.)

eene Scarabaeuic , voor zoover mij bekend , als een eenig geval in de insectenwereld

,

een bewegelijke hoorn op den kop. Bij vele aanverwante genera als: Gcotrupes en

Aphodius vindt men een klein, soms zeer onduidelijk bultje op de plaats van een hoorn.

De zijden van den kop, van af de oogen tot aan den mondhoek, heeten

wangen, genae; deze zijn soms, tot opneming van het eerste sprietlid, gegroefd

(o. a. bij Blcdhis); het voorste tegen den mond gelegen gedeelte heet ook wel

teugel, lora. Het onmiddellijk achter de oogen gelegen gedeelte vormt de

slapen, tempora (zie blz. ii); deze laatsten steken o. a. bij Oc^KyW lobvormig uit.

Soms (o. a. bij Acidofa) zijn de oogen van onderen en van achteren door eene

kantige orbitaal-lijst omgrensd. Het geheele randgedeelte van den kop om de oogen

wordt oogrand (margo ocularis) genoemd. In sommige gevallen bevindt zich aan den

boven-oogrand eene rij haren, die wel als wenkbrauwen (s uperc i 1 ia) , worden

geduid. Op de onderzijde wordt het gedeelte, van af den mond tot aan het begin

van den hals (collum), d. i. het basilaire of basale gedeelte, keel, gula, ook wel

onderkin (submen tum) of hy pos toom (hy postom um) genoemd (zie blz. ii).

Merkwaardig zijn de zeer lang uitgetrokken hoornvormige zijhoeken van den keel-

rand bij Prostomis {Cucujidae). Op de voorzijde van de keel zit de kin. Soms is de

keel groot en tot een gladden bult opgezwollen (o. a. bij Orycies), of wel uitgerand

en van voren van een dikken rand voorzien {Carabus). Hij Mclolon/ha o. a. is nog

een voorste of praebasilair gedeelte voorhanden. In vele gevallen is de keel slechts

te herkennen door de beide aangrenzende naadlijnen (PI. I fig. i); deze naad-

lijnen loopen bij de Cuntilionidae , ten gevolge van de versmalling van het keel-

gedeelte, zoo dicht aaneen, dat zij gewoonlijk in eene enkele naadlijn over het

midden samenkomen; bij het exotische genus Rhynchophoriis zijn de beide keelnaden

nog duidelijk gescheiden.

Wij laten thans volgen een uitvoerig overzicht van den bouw der sprieten,

oogen en monddeelen.

I. De sprieten.

De sprieten of antennen (anten na e) zijn, uit een verschillend aantal

leedjes bestaande
,
gepaarde e.xtremiteiten van den kop , welke gewoonlijk in een

groefje of in eene kleine uitholling ingeplant staan. Naar de plaats waar zij ingeplant

staan kan men ze verdeelen in wangstandige (a. paragnathicae) en voor-

hoofdstandige sprieten (a. frontales). Bij de eersten liggen zij het diepst,

d. \v. z. in hetzelfde niveau als de onderste kopraml met de monddeelen; zij zijn
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alsdan aan de /.ijdcn van den ko]) ingeplant, met hare basis hetzij vrij of door

eene verbreeding van den kop bedekt; zoo o. a. staan zij bij de Carabidae aan den

zijrand van het voorhoofd, vóór de oogen , achter de basis der voorkaken ; of (o. a.

Hister, Blaps) onder den zijrand van het voorhoofd, of {Coccinellidaé) onder den

zijrand van den clypeus. In het tweede geval staan zij hooger ingeplant, d. w. z.

op de bovenzijde van den kop, waar zij overigens eene zeer verschillende plaats

kunnen innemen, als: vóóraan op het voorhoofd (a. epigna thicae), d. w. z. aan den

voorhoofdsrand, meer of minder ver van het niveau van den voorrand der oogen,

nabij de voorkaken, doch daarboven (meer naar binnen) (b. v. Cicindela , de

Bupresüdae , Anthocomus); zij staan alsdan ook wat dichter of wat verder van den

voorrand van den clypeus verwijderd; ook kunnen zij staan tusschen de oogen

(a. i n terocula res), hetzij in het niveau van den voorrand (b. v. T/iekJ>horus), oiitts

meer naar achteren, dus geheel daartusschen (b. v. Stemts, vele Malachius), ja zelfs

tot nabij den achterrand der oogen, de hoogstandige of schijnbaar schedelstandige

sprieten (a. sub vert icales) b. v. bij vele Cerambycidae , Hispa en Cassida. Nog heeft

men de snuitstandige sprieten (a. ros trales) bij de meeste Rhynchophora (Fig. 113I;

114I; 1T5I; 116'", ^, '^'i, 'VI en iifji-'v, deel II) en o. a. bij Rhinosinnis ruficollis L.

(Fig. lOi", deel II), waar zij ingeplant staan, hetzij onmiddellijk achter de mond-

deelen, of meer nabij, in of achter het midden. Bij een aantal Platyrrhiriidae staan

de sprieten onder den verbreeden zijrand van het voorhoofd, doch boven de eigenlijke

wangen. Nog staan de sprieten soms in de oogen zelf, wanneer nl. het niervormige

of sterk uitgerande oog om het inplantingspunt van de spriet sluit i^b. v. bij Cerambyx,

PI. I fig. 2I') en eindelijk in de geheel middendoor gedeelde oogen, o. a. bij

Tetrops en Phyioecia coei-ulcsiens Scop. Dan kunnen de sprieten dicht bijeen staan

of ver van elkaar verwijderd zijn.

Groote verscheidenheid vindt men verder in de lengte der sprieten ; zij zijn

hetzij korter dan, of wel even lang als of langer dan de kop; ook kan de lengte

die van kop en halsschild te zamen , soms zelfs die van het geheele lichaam over-

treffen (b. v. Cerambycidae). In vele gevallen zijn zij bij het <^ langer dan bij het $

(bij de meeste Cerambycidae , bij enkele Brenihidae ^ ook bij vele Plaiyrrhinidae en

Cebrió); bovendien kunnen zij in de beide seksen nog in gedaante verschillen, zoo

o. a. bij de Melolonihitii , waar de zeer groote, bladachtige aanhangsels der laatste

sprietleedjes bij het $ een groot oppervlak met zintuigen vertoonen (Fig. 67, deel II).

In rust worden de sprieten naar achteren gericht of tegen het lichaam aangelegd,

welke ligging soras overeenkomt met die in den poptoestand, waar de nog door

eene scheede omhulde sjirieten eveneens aldus gebogen waren ; bij de Coccinellidaé

o. a. worden zij onder den kop gelegd. Veelal worden zij in rust gedeeltelijk of

zelfs geheel in eene groef van den kop ingelegd; dit kan ook geschieden in groeven
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aan de onderzijde van den prothorax (b. v. Elaieridae , Fig. 73"', deel II), waar

zelfs diep gegroefde inkepingen voorhanden kunnen zijn voor het inleggen der

sprieten en waaruit zij slechts met moeite kunnen verwijderd worden (o. a. Eucnemis

,

Fig. 72", deel II). Bij de Cryplocephalini worden de sprieten met den kop in den

diep uitgeranden prothorax teruggetrokken.

Bij de Curculwnukie (Fig. 115'; 116I, ", v^ viii^ deel II) wordt het lange eerste

sprietlid (scapus) in eene, veelal diepe, groef aan weerszijden van den snuit geheel of

gedeeltelijk ingelegd en leggen zich de daarop volgende leedjes (de funiculus) tegen

den scapus aan ; meestal echter is de scapus veel langer dan de sprietgroef. Voor

het overige zijn het allerlei sleuven, groeven, inzinkingen of uithollingen, waarin

de sprieten in de rust kunnen geborgen worden.

De oppervlakte der sprietleedjes kan bij allen zijn volkomen glad en kaal

(b. V. Dytiscldaé), of alle leedjes of slechts een deel zijn behaard, hetzij kort en

viltig, of lang en zelfs bij uitzondering wimperachtig [Lorlcera). Zoo zijn b. v.

onder de Carabidae de sprieten van af het 2= lid {Lionvchits), of van af het

3'= {Bai/isUr), of van af het 4'-' viltig behaard; veelal zijn zij van af het 5= lid

behaard {Ca/osoma, Carabus). Bij Habrocerus en Dasycerus o. a. zijn de spriet-

leedjes gedeeltelijk van wimperkransen voorzien. Bij de niet in ons gebied voor-

komende Rosalia alpina L. vertoonen de leedjes der sprieten aan het uiteinde een

duidelijken haarbundel (a. fascic ula tae) ; bij vele Zaw/tf-soorten bevindt zich een

krachtige haarbundel aan eene zijde der sprietleedjes, men spreekt dan van gekwaste

sprieten (a. scopiferae).

Een spriet bestaat uit de navolgende deelen : 1=. het gr on ds tuk, scapus,

dikwerf, maar ten onrechte, schaft genaamd, veelal valt het door bijzondere lengte

in 't oog en heeft een knopvormig basaalgedeelte (torulus); 2«. het verbindings-

lid, pedicellus, dat soms zeer klein en bij oppervlakkige beschouwing niet altijd

dadelijk is te zien, bij alle Coleoptera is het kleiner dan het i« en 31= lid, bij uit-

zondering het grootst (o. a. bij Gyruius (Fig. 17, deel I) en Panuis (Fig. 58', deell);

3«. de schaft, funiculus of flabellum, welke uit verscheidene leedjes is samen-

gesteld en waaraan alleen al de eigenaardige aanhangsels of uitsteeksels voorkomen,

waardoor de vorm der sprieten zoozeer verschillend kan zijn.

Het aantal sprietleedjes is zeer verschillend, doch heeft de lengte der sprieten

daarop geen invloed, er zijn zeer korte veel-ledige, en zeer lange wéinig-ledige

sprieten. Het aantal it komt het meest voor, doch heeft men in verscheidene

familiën uitzonderingen op dezen regel, dat er minder, zeldzamer meer leedjes zijn;

bij eenige familiën is zelfs een geringer aantal regel.

Zoo lieeft men 10 leedjes o. a. bij de Halipiuhu , Rhizopha^i;HS, Liicamis, Trox,

de meeste Apatidae, Psylliodts enz.; ook zijn de sprieten wel schijnbaar lo-ledig.
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daar het 2<^ lid zeer klein cn meer of minder in het eerste verscholen zit (A^(?<:rö//wr /eJ-);

9 leedjes bij Alicropcplus , Hciacrius , de meeste llydrophilidae , Gforyssus, Parnus

,

vele Scarabacidac als Copris en Aphodms enz.; 8 leedjes o. a. bij Laccobius , Sphac-

ridiiim , Sisvphiis , Aniiys en het exotische Curadioniden-gtinwf, Rhynchophorus;

7 leedjes o. a. bij Chaetarthria en Berosus; 6 leedjes o. a. bij Clavigcr, Macronychus,

Sperchcus en Platypus; 5 leedjes bij enkele exotische Goniacerini onder de Fsela-

pkidae; 4 leedjes bij het in Zuid-Oost Europa voorkomende genus Pkganophortis;

3 leedjes bij verscheidene uitheemsche Bispinen-gtnura. , door geheele versmelting;

2 leedjes bij het Noord Amerikaansche Clavi^^crincn-gerwis Adranes Leconte en

eenige Paussiden-gsnero. en eindelijk één enkel, vrij lang en dik leedje bij het

Australische Psf/ap/iiden-gnnus Articerus Dalm., waar het echter den indruk maakt

alsof meerdere leedjes met elkaar versmolten zijn.

Zelden vertoonen de sprieten 1 2 leedjes en wordt het laatste lid , wegens de

geringe grootte, of doordat het van het voorafgaande lid niet scherp begrensd is,

veelal over het hoofd gezien, b. v. het c^ van Nacerda en enkele Zuid-Europeesche

Elateridae als : Agr\pniis noiodon/a Latr. en Corymbiies insiiivus Germ. , waar de

sprieten schijnbaar 12-ledig zijn, aangezien het eindlid ingesnoerd is, het 12= lid

wordt dan als valsch lid geduid; vervolgens enkele Ct'/-rtw/^)r/r/óV/-mannetjes als:

Priomis corhiriiis , alsook enkele Curculionidae als Apodefus , waar een 12' lid

voorhanden is.

Bij uitzondering is het aantal sprietleedjes buitengewoon groot, zoo o. a. komen

exotische /'r/'f//7/i--soorten voor, waar het aantal tot 30 kan bedragen; bij het

exotische genus Polyarthron Serv. kan dit aantal nog grooter worden; ook onder

de Rhipkeridae , eene tropische familie, wisselt het aantal, bij mannetjes en wijfjes,

van 24 tot zelfs 38 leedjes; het aantal leedjes bij het Lampyriden-gfinws, Amythetes

Illig. bedraagt 37.

Zooals men ziet varieert het aantal sprietleedjes zeer, zelfs geldt zulks voor

soorten eener zelfde familie, ja zelfs bij een zelfde genus: zoo heeft men Amerikaansche

Lampyridae met 8, 9, 11, 12 tot 14-, exotische Nispini, behalve met 11 of 10,

nog met 9 , 8 , 7 of 6 leedjes.

In enkele gevallen verschilt het aantal sprietleedjes in de beide seksen eener

zelfde soort, zoo b. v. bij een aantal Holoparameci/s-sooï\.e-n het S met 9, het $ met

10, bij Cebrio, Xan/hoc/iroa , Nacerda het i met 12, het $ met 11 leedjes.

Wat den vorm aangaat wisselt deze op eindelooze wijze af, in vele gevallen

gelden de verschillen in den sprietvorm bij beide seksen als een sexueel onder-

scheidingskenmerk. Zoo zijn de sprieten, beginnende met de eenvoudigste en opklim-

mende tot de meer samengestelde:

I. Draadvormig (a. filiformes), wanneer de leedjes cylinder- of kegel-

2
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vorniig en ia grootte (lengte en breedte) ten naastenbij aan elkaar gelijk zijn, b. v.

Ckindela en vele Cerambycidae.

In sommige gevallen kunnen zulke sprieten naar het uiteinde onmerkbaar dikker

worden, of wel de eindleedjes meer of minder afgeplat zijn.

Zijn de leedjes aan het uiteinde iets gezwollen en daardoor eenigszins knoopig,

dan heeten de sprieten opgezwollen (a. torulosae), b. v. Lamia lextor.

2. Snoervormig (a. m oniliformes), wanneer alle leedjes eenigszins kogel-

vormig, onderling nagenoeg gelijk en scherp van elkaar gescheiden zijn, b. v. bij

Rhysodes, Tenebrio, de Brenthidac.

3. Haar- of borstel v ormig (a. setiformes), wanneer alle leedjes cylinder-,

kegel- of kndtsvormig zijn, doch naar het uiteinde der sprieten langzamerhand in

grootte afnemen (korter en dunner worden), b. v. de Carabidae. vele Cerambycidae.

Haarfijn worden de sprieten genoemd o. a. bij Trichophva (de eerste twee leedjes

groot) en Scaphisoma (de eindleedjes iets vergroot).

4. Knotsvormig (a. clavatae, clavaceae of incrassatae) (Fig. 32', "j

deel I), wanneer de leedjes naar het uiteinde der sprieten geleidelijk dikker worden,

waardoor een knotsvormig geheel ontstaat; het dikkere uiteinde heet dan knots;

b. V. Oxyporus ^ vele Silpha- en Ca/t'/j-soorten , Triioma, Thaiiasiinus enz.

Half-knotsvormig (a. subclavatae) heeten de sprieten, wanneer de

geleidelijke verdikking naar het uiteinde niet zeer opvallend is en ook geen bijzonder

duidelijke eindknots in 't oog valt, b. v. bij Scaphisoma (zie hierboven).

5. Geknopt (a. capitatae) (Fig. 32'": 41', ", "
; 54; deel I), wanneer de

funiculus voor een deel draadvormig is, doch een grooter of kleiner aantal der

laatste leedjes eene langere of kortere, veelal rondachtige, doch ook wel tot zelfs

eene cylindervormige, knopvormige aanzwelling, de eindknop (capitulum),

vormen; b. v. Necrophonis , Nitidiila, Hydrophiliis , een aantal Scarabacidae (zie bij

10, de bladsiirieten), de Curcitlionidae , Tomiciis.

Het aantal leedjes van den eindknop is verschillend, b. v. 5 bij Scaphidium

,

4 bij Necrcphonis
; 3 bij 7/is/cr, Nilidula en Dermestcs, vele Curculioiiidae enz.;

2 bij Diioma en Anthrcnus museorum ; bij de tropische Rhynchophortts vormt het

eindlid alleen de knop ; zoo ook bij het exotische genus Cylas Latr. , waar bij het

i de éénledige knots tweemaal zoo lang is als de rest der sprieten.

De eindknop kan nog zijn meer of minder gecomprimeerd, afgerond, recht afgeknot

(b. V. Clavixer, Coccinelld), of scheef afgeknot (b. v. Thanasitnits). Dan kan de eindknop

zijn los geleed, de leedjes dus duidelijk van elkaar gescheiden , of wel doorbladerd (b. v.

Hydrophilus). Zijn de eindleedjes niet in het midden, maar aan eene zijde aaneengehecht,

dan is de eindknop gezaagd, gekamd of gespleten, b. v. bij Z?/^;/»//^ (Fig. 63 ', deel II).

Bijzonder lang en smal kunnen de 3 los samenhangende eindleedjes zijn, o.a.bij Ernobiiis.
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Merkwaardij;' is ilc zg. oniluilde sprietknop (capilulum t u n i c a t u ni),

b. V. bij het Sairalxifidfu-ganus Lethrus ^ waar het i= lid hoornachtig en ghinzig is,

terwijl de twee doffe eindleedjes daarin geschoven en op het afgeknotte eindvlak als

ringen zichtbaar zijn.

Zijn de eindleedjes zoo dicht opcengcdrongen , dat men ternauwernood eenige

geleding bemerkt, dan noemt men de eindknop dicht of vast; b. v. bij vele Cvrculionidae.

6. Spo eivormig (a. fusiformes), wanneer de leedjes van de basis af, hetzij

onmiddellijk, hetzij na eerst een draadvormig gedeelte gevormd te hebben, lang-

zamerhand dikker, doch daarna weder dunner worden; aldus wordt hetzij de geheele

funiculus of een deel ervan spoelvormig (b. v. Orihocerus).

7. Gezaagd (a. serratae) (Fig. 71', 73"', 97; deel II), wanneer de leedjes

eenigszins platgedrukt, driehoekig zijn, met een uitstekend gedeelte en zoodanig

samenhangen, dat zij langs eene zijde op de tanden van eene zaag gelijken; het

uitstekende gedeelte is korter dan de breedte van het lid zelf (b. v. Buprestidae

,

Elaieridae , Pyrochroa e. a.). Is het uitstekende gedeelte der leedjes zeer kort, hetzij

spits of stomp, dan heeten de sprieten getand (a. dentatae) (b. v. bij een

aantal Corymbites-'iOQxXtVL') , of wel wanneer de leedjes kegelvormig zijn en daarbij

elk leedje in den uitgeholden top van het voorafgaande steekt, dan noemt men de

sprieten geschubd (a. imbricatae), b. v. bij Prionus (Fig. 102 1, deel II).

8. Gekamd of kamvormig (a. pectinatae) (Fig. 72', 74', 89", 95"';

deel II) wanneer de leedjes elk aan eene zijde een lang uitstekend gedeelte ver-

toonen , dat langer is dan de breedte van een lid , waardoor de funiculus op een

kam gelijkt (^b. v. het i van eenige Coiymbites-^ooxXtXi, Melasis, Cerophyttim

,

Piiünus, het ? van Rhipipkorus enz.).

Zijn de leedjes van den funiculus zeer kort, doch naar eene zijde van een zeer

langen, fijnen zijtak voorzien, welke te zamen als bij een waaier, dicht tegen elkaar

vallen, dan heeten de sprieten waaiervormig of gewaaierd (a. f label la tae);

b. V. bij het Zuid-Amerikaansche La>/iJ>yriden-gewas Amythcles 111., de tropische

genera Rhipicera Latr. en Callirhipis Latr. [Rhipueridaé) en het $ van het Brazi-

liaansche Ccrambyciden-gtmxz Phoenicocerus Latr.

9. Dubbel gekamd of tweerijig gekamd (a. distichae) (Fig. 95",

deel II), als bij 8, doch aan weerszijden, b. v. het i van Rlupiphorus en dat

van het Braziliaansche Lampyriden-gtnns Lamproceni Casteln. ; bij het i van

Myodites subdiptcnis Bon. zijn de sprieten dubbel gewaaierd (^a. biflabel-

latae), daar de leedjes naar twee zijden lange, gecomprimeerde aanhangsels

uitzenden.

Zijn hier de voortzettingen aan weerszijden der leedjes zeer lang en fijn, als

ranken, en bovendien donzig behaard, in welk geval de sprieten aan de vederen
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van een vogel herinneren, dan worden zij gevederd (a. jjinnatae of plumosae)

genoemd; b. v. bij Iret Thelep/ioridcn-gfixwis, Phengodes 111.

Men zou ook nog kunnen spreken van dubbel gezaagd (a. biserratae),

wanneer de leedjes meer of minder gelijkbeenige driehoekjes en daarbij zoodanig

aaneengevoegd zijn, dat de eene hoek van den driehoek naar onderen, de andere

naar boven gericht is, b. v. bij een aantal Zjr?/j'-soorten.

I o. Van bladvormige uitsteeksels voorzien , doorbladerde- of blad-

sprieten (a. lamellatae) (Fig. 67, deel II) wanneer de eindleedjes aan eene zijde

in (veelal uitgeholde) langere of kortere bladachtige aanhangsels uitloopen (b. v. onder

de Scarabacidae het i van Meloloniha, Polyphylla e. a.); het aantal dergelijke,

bladvormige eindleedjes is zeer verschillend, gewoonlijk 3, bij uitzondering 4, 5,

6 of 7 , zelfs 8. Bij Melolontha en Polyphylla is het aantal leedjes van den door-

bladerden eindknop in beide seksen verschillend. In vele gevallen neemt bij de

Scarabacidae het 1= als ook het 3= lid van den eindknop, met eene binnenwaartsche

uitholling, bij wijze van een voorste en een achterste deksel, het 2= lid in zich

op, waardoor de eindknop de gedaante heeft van eene biconvexe lens (zie bij 5,

geknopte sprieten). Verder heeft men nog

:

11. Geknikte of gebroken (a. fractae), ook wel knievormig gebogen

(a. geniculatae) (Fig. 24, 25, 39; deel I. 63', 115', 116'"; deel II) sprieten,

wanneer het 1= lid (de scapus") gewoonlijk lang is en met de daarop volgende

leedjes (pedicellus en funiculus) een elleboog vormt; bovendien met een vasten,

veelal weinig duidelijk geleden eindknop, o. a. bij de meeste Cm-iulionidae , bij de

Siaphylinidcn-g^wxd. Acylophoi-iis en Cryptohiiim , de His/eridae e. a. Ook nog bij

de Liicanidae , waar de scapus lang steelvormig, de knots bovendien 3— 7 ledig en

kamvormig gezaagd is. Merkwaardig zijn nog de hamervormige sprieten bij het i

van de Javaansche Cercidoccrus sccurifer Gaede, een Ciirailionide , bij welke het

eindlid zich voordoet als een groote dwarsbalk , welke zoo breed is als de geheele

spriet lang en op de geheele oppervlakte der bovenste breede zijde tal van zinsorganen

vertoont. Eindelijk heeft men nog:

12. De onregelmatige sprieten (a. irregula res), welke nader onderscheiden

worden in gekromde (a. tortae), wanneer zij van de rechte richting op ééne

plaats afwijken en toch niet ,, gebroken" kunnen genoemd worden; b. v. bij Meloi

(Fig. 96 1, deel II).

Ongelij khakige (a. uncinatae') b. v. bij het i van Malachius.

Geoorde sprieten (a. auriculatae) als bij Gyrinus en Parnus (Fig. 17 en

58 1, deel I).

Verder de in vorm zeer ongewone of zeer onregelmatige sprieten (a. inae-

quales), bij het J van No/t-na (Fig. ti, deel I), het i van Cerocoma (Fig. 96",



deel II), (Ie Paussidaf , Plaiypsyllus (l'ig. 31, deel F), het Zuid Amerikaanschc

Platypiden-^txwx'^ 7'cssfroierris Sauiul.

2. De o ogen,

Aan weerszijden van den kop, zeldzamer dichter bijeen op den schedel (o. a.

bij het 6 van Lampyris) bevinden zich de, gewoonlijk groote, samengestelde,

veellenzige of facetoogen. Deze zijn rondachtig, ovaal, ei-, wig- of nier-

vorniig, ook wel kogelrond en uitpuilend (b. v. Clcindela, SUina), of wel meer of

minder gewelfd of vlak. Soms zijn zij bij het i grooter dan bij het $; bij Lymcxyloii

en bij het i van Lampyris zoo groot, dat zij bijna den geheelen kop innemen. Ook

kunnen zij voor het grootste gedeelte naar onderen gericht zijn (b. v. Trichop(eryx)

en stooten zij zelfs op de onderzijde meer of minder aaneen.

Bij eenige groepen en genera zijn de oogen door eene wanglijst (b. v. Lucanus,

Geotrvpes (PI. I fig. 2I"), Bolilophagus) of eene groef (b. v. Throscns) meer of

minder diep doorsneden of ingegroefd; of wel zij zijn sterk uitgerand of zelfs bijna

of geheel middendoor gedeeld (o. a. Gvri/n/s, enkele Cerambycidae en Xyloterus),

waardoor aan weerszijden van den kop als 't ware een dubbeloog voorhanden is,

bij prognathen (b. v. Gvrifius) (PI. I fig. 2"') een onderste en een bovenste-, bij

hypognathen (b. v. Tetrops en Phytoecia coerulesccns Scop.) een voorste en een

achterste oog. Terwijl de sprieten gewoonlijk tusschen de deelingsoogen ingeplant

staan, zijn bij het Lannine/i-g^nn^ Eucomntoccra White de deelingsoogen niet door

een daartusschen staanden spriet gescheiden, doch ligt de halve wand der kopzijde

daartusschen , terwijl de sprieten meer naar voren op een uitstekend gedeelte vóór

op den kop staan ingeplant. Opvallend is soms het oppervlak der oogen , naar

gelang de grootte en de welving der facetten; daardoor zijn zij hetzij grofkorrelig

of wel fijn gegranuleerd.

Bij vele Lamellicornia {Dynastini , Cetoniini en de meeste Lncanidae) heeft het

den schijn alsof de oogen volkomen effen zijn.

Het aantal facetten (lenzen) is gewoonlijk buitengewoon groot; zoo bezit de

meikever er ongeveer 6300; Mordella zelfs ruim 25000. Bij oppervlakkige beschouwing

zijn de facetten meestal zeshoekig.

Slechts bij uitzondering zijn de oogen bij de imagines (volkomen kevers) rudi-

mentair of zij ontbreken geheel'); zulks treft men aan bij vele in natuurlijke

grotten, diep in de aarde onder steenen en enkele in mierennesten levende soorten,

ook bij den op den bever parasitisch levenden Plaiypsyllus casioris. Bij sommigen

I) Bij Bythiuus [Machaerites] Marine Duval komen beli.ilve volkomen blinde wijfjes ook ziilken

met zeer kleine oogen voor.



heeft men oj) de plaats der oogen eene verhevenheid, waarop een borstel(tast)haar

gezeten is. Onder de Carabidae treft men overgangsvormen aan, zoo b. v. tusschen

Trechus en Anophthalmus , Dyschirius en Rekkeia, bij welke soms rudimenten of

sporen van oogen gevonden worden. Soorten die werkelijk blind zijn missen de

oogen totaal , zij zouden er toch niets aan hebben , daar zij in volslagen duisternis

leven; de tastzin is hier in hooge mate ontwikkeld, velen loopen buitengewoon snel

en tasten door middel van de lange borstelharen op de lange, dunne sprieten.

Behalve bij de Carabidae vindt men blinde kevers onder de S/aphyluüilae (o. a.

Glvptomcrns cavicola Miill. in grotten van Krain in Oostenrijk), velen onder de

Silphidae (het groote genus Bathyscia , Leptodirus , Lcptinus enz.), onder de Psela-

phidae {Claviger), de Trichopterygidae (o. a. de ongevleugelde vorm van Neuglenes

apierns Guér.), de Colxdüdae {^Aglenvs bnnumis Gyll.), de Laihridiidae {Atiommatiis

,

Langeland'ui) en zelfs onder de CuratUonidae (het Zuid-Europ. genus Troglorrhynchus).

Behalve de facetoogen heeft men nog bij hooge uitzondering, bij de imagines,

bij oogen, enkelvoudige of éénlenzige oogen, ook wel puntoogen of

ocellen (oculi simplices, ocelli) genaamd. Het zijn kleine, uitpuilende stipjes

op den schedel; zoo b. v. twee bij de Stapkyliniden-geneïz. Les/eva, Anthophagus

,

Omalinm, Ari/hohiu»! , Olophrum , Lathrimaeum , Micralymma e. a. ; zij zijn bijzonder

klein en liggen ongeveer op het niveau van den achterrand der facetoogen. Eene

enkele ocelle (of ocel) in het midden van den schedel heeft men bij het Siaphy-

liniden-gtn-üs Phheobium en bij alle Dermcsiidae, met uitzondering van Dermes/es ').

Bij de larven der Coleoptera en der insecten in 't algemeen, heeft men

nimmer facetoogen , alleen ocellen ; larven zonder oogen komen eveneens veel

voor (zie hoofdstuk E).

3. De mondde el en (PI. I fig. 3).

De monddeelen der Coleoptera vertoonen den meest oorspronkelijken toestand,

d. w. z. dat zij door hun korten, meer of minder gedrongen, bouw tot bijten of

kauwen geschikt zijn"). Zij staan dicht opeen en zijn door eene lijst omgeven,

welke een verschillenden omvang kan hebben en wier zijstukken , als jugulaire

deelen geduid, bij hooge uitzondering (o. a. bij Pros/cimis) (Fig. 49, deel I) op zeer

opvallende wijze ontwikkeld zijn (zie blz. 14).

1) JaVET vermeldt een geval bij Polydrosns corrnsciis Germ., dat bij uitzondering, bij een

exemplaar met afwijkend grooten kop, boven het rechter facetoog een duidelijke ocel voorhanden was.

2) Bij de orden der Hyuiaio/'tt'i'n ^ Lepidoptera^ Heviiptera en Diptcra zijn de monddeelen

meer of minder verlengd en tot likken of zuigen geschikt; zij moeten alsdan als van den oorspron-

kelijken vorm afgeleide, gewijzigde vormen beschouwd worden.
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lïij vele Lycidac is het gelieele niondgcdeelte een weinig snuitvormig verlengd.

Wat de mondholte betreft, vertoont de bovenwand of het gehemelte, de

epipharynx (zijnde het gedeelte onder den cly|iens tot aan de bovenlip), verschil-

lende zinsorganen, als groefjcs en kegeltjes, welke met sensitieve zenuwen in ver-

binding staan.

iiij de van vloei- en weeke stoffen levende kevers (o. a. een aantal Sfarabacidac)

zijn de monddeelen voor een deel gereduceerd; bij de Thelcphoridae o. a. zijn zij

grootendeels tamelijk week en teeder; die van Clavi,!,^er zijn geatrophieerd.

De monddeelen bestaan uit: i». de bovenlip, labrum, 2". een paar voor-

kaken '), mandibels, mandibulae, 3°. een paar achterkaken, maxiUen,

maxillae, 4". de tong, endolabium of ligula, en 5". de onderlip,

labium. üe beide paren kaken worden in zijwaartsche richting, evenals de beenen

van een nijiitang of eene schaar, tegen elkaar bewogen. Volgens M.m'thf.ws zouden

de voorkaken bij Trichoptcryx zich kunnen omkeeren.

De meest oorspronkelijke toestand is de hypognathe, bij welke de mond-

deelen naar onderen gericht zijn (o. a. bij de Scarabaeidae) , vele Cerambycidae en

de Curculionidaè); bij anderen is de toestand de prognathe, waar de voorkaken

naar voren gericht zijn, wat op een hoogeren ontwikkelingsgraad duidt (o. a. bij de

Carabidae en T/ielephoridae , waar zij tot het grijpen van prooi dienen); ook onder

de Cerat/ibrcidae zijn vele genera prognath, doordat de kaken, als zijnde geschikt

om in vaste lichamen in te boren, eene andere ligging verkregen hebben.

De bovenlip is eene hoornachtige, zelden alleen aan den voorrand vliezige

{Georyssus) plaat, welke, boven de voorkaken gelegen, door eene verbindingshuid

aan den clypeus bevestigd is; deze verbindingshuid is soms duidelijk vliezig en in

't oog vallend (o. a. Hypophloeus). Soms ontbreekt deze verbindingshuid geheel en

is de bovenlip meer of minder tegen den clypeus aangegroeid. De bovenlip is

meestal sterk verbreed en zeer verschillend van gedaante, als: half-cirkelvormig,

vierhoekig, zeldzamer als eene smalle strook of wel langer dan breed; aan den

voorrand afgerond, recht afgeknot, ongedeeld, getand, meer of minder diep uitge-

rand, twee- of drielobbig {Carabns coriacens L.), tweemaal uitgerand of zelfs diep

ingesneden, als in twee lange lobben {Cychrus). Bij Licinus is zij eenigszins asym-

metrisch uitgerand. Verder is zij in vele gevallen duidelijk en groot, doch ook wel

meer of minder door den voorrand van den clypeus bedekt en daardoor dikwerf

moeielijk zichtbaar en verborgen; bij den meikever b. v. is zij dik, halvemaanvormig,

vertikaal onder den clypeus gelegen, met de uitranding naar onderen gericht. Zij

ontbreekt bij de meeste Rhynchophora.

I) Gewoonlijk spreekt men van boven- en onderkaken, wat morphologiscli minder juist is,

doch zijn grond vindt in de horizontale houding van den kop.
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Zelden bevinden zich aan de binnenzijde van de bovenlip twee vliezige

aanhangsels of zijstukken, de parachilen; deze zijn o. a. bij Ptanciisiomis en

Acrognalluis onder de Staphylinidac zeer lang en fijn bewimperd; bij vAe^ Scarabaeidae

zijn zij met de hoornachtige bovenlip vergroeid en doen zich als een bewimperd

gedeelte voor; bij Serica b. v. , waar de bovenlip vliezig is en onder den clypeus

verborgen, bemerkt men in plaats van de parachilen twee wimperrijen.

Onder of", beter gezegd, achter de bovenlip bevinden zich de voorkaken,

welke meestal krachtig ontwikkeld zijn. Zij bestaan elk uit een enkel stevig, chitineus,

doch inwendig hol, stuk en dienen tot bijten, aanvatten, grijpen, verscheuren,

knagen, kauwen, graven en zelfs (o. a. bij het J van Lucanus) ter verdediging;

bij Lucanus, waar zij overigens voor het opnemen van voedsel ongeschikt zijn,

schijnen zij ook te dienen om plantendeelen te verwonden, ten einde de sappen te

doen uitvloeien waarmede zij zich voeden ; bij Cicindela steken zij ver uit tot het

aanvatten van prooi; bij het Zuid-Amerikaansche Cerambyciden-gttxwx'i Chiasog?iaihus

Steph. zijn zij ongeveer zoo lang als het geheele lichaam.

Voor het overige steken de voorkaken gewoonlijk iets vóór de bovenlip uit, of

zijn door deze of door den clypeus bedekt. Als regel geldt dat bij een grooten

clypeus de voorkaken klein , bij een kleinen clypeus daarentegen de voorkaken

groot zijn. Zij zijn met eene breede basis aan de wangen ingeplant, worden naar

het uiteinde smaller en zijn in de meeste gevallen meer of minder naar elkaar toe-

gebogen. Het ruggedeelte is tamelijk lireed en gebogen, de top loopt veelal in twee

of drie punten uit, of is gespleten. Aan de buitenzijde zijn zij bij uitzondering sterk

in de breedte ontwikkeld (b. v. Prostomis) (Fig. 49 , deel I), of in eene zeer breede

lob uitgebreid {Le'istus); bij de Rhytuhiiini aan den buitenrand met groote, drie-

hoekige tanden (Fig. 120", deel II); bij de Dynasimi zijn zij bladachtig verbreed en

opwaarts gebogen.

In sommige gevallen zijn de voorkaken ongelijk, daar de tanden en punten der

beide kaken in vorm, grootte en aantal verschillen; zoo is b. v. bij Carabus de

tand der rechter voorkaak kleiner dan die der linker; bij het sub-gen. Procrusies

vertoont de linker voorkaak een dubbelen-, de rechter een gewonen tand; ook bij

de Zuid-Europ. Hister inaequalis Oliv. zijn de beide voorkaken ongelijk; bij Badister

is de rechter voorkaak aan de binnenzijde van den top sterk uitgerand, de linker

gewoon , bij B. peltatus Panz. is het juist omgekeerd.

Aan de binnenzijde zijn de voorkaken iets uitgehold, hetzij gewoon of meer of

minder getand, ook wel fijn behaard; bij de Passalinae , als eene merkwaardige

uitzondering, aldaar van een beweegbaren tand voorzien.

Bij phytophage Coleoptera zijn de voorkaken veelal van meerdere tandjes voor-

zien, welke op hunne beurt gewoon of gedeeltelijk wederom gezaagd (b. v. Epilaclmd)
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kuniuMi zijn. Hij houtetemicii en in 't algemeen bij phytophagen zijn zij kort

en krachtig.

Bij de van roof levende kever.s, als Ciciiuïelidac , Carabidae , Dyliscidac, Siaphy-

linidae en Thekphotidae , zijn de voorkaken eenigszins sikkelvormig, aan den top

zeer scherp en aan tien binnenrand van groote, krachtige tanden voorzien, dus

geschikt om te grijpen en te verscheuren. Bij de grootere Staphylinidae bevindt

zich aan den binnenrand een beweegbaar, naar binnen dicht behaard, chitineus

aanhangsel nabij de basis.

Bij die kevers, welke meer weeke of vloeibare voedingsstoffen opnemen, zijn de

voorkaken zeer zwak gebouwd, niet volkomen hoornachtig, maar het bovengedeelte

teeder en dun vliezig, slechts het ruggedeelte iets steviger, doch de onderhelft, nl.

de maaltand, zeer krachtig en breed; bij de van mest levende Coprini en Aphodiini

en de zich met plantensappen voedende Ce/pfiiini, alsook bij de Aleocharinae onder

de Staphyluüdae, bevindt zich een fijn bewimperde en aan het uiteinde van de

eigenlijke kaak geheel gescheiden, vliezige huidzoom
,
prostheca genaamd.

Bij de meeste Scarabaeidae zijn overigens de voorkaken hoornachtig, met een

kauwvlak aan de basis en een meer vliezigen , zelden lederachtigen zoom aan den

binnenrand , welke laatste bij de Melolonihini ontbreekt.

Door middel van 2 of 3 gewrichtshoofden (welke veelal op een kort uitsteeksel

zitten) in daarmede overeenkomstige gewrichtsholten , binnen aan den rand van het

voorste gedeelte van den kop, in de voorkaaksspleet, kunnen de voorkaken gelijk-

matig bewogen worden, doch nagenoeg alleen in horizontale richting.

Merkwaardig zijn de voorkaken bij Balanimis , welke op den top van den snuit

aaneenstaan en in vertikale richting beweegbaar zijn (Fig iióiv^ deel II). Voor de

systematiek kan nog van beteekenis zijn een borstelhaar in de zijgroef der voor-

kaken bij sommige Carabidae.

Op de voorkaken volgen de ach ter kaken met een geheel anderen bouw; zij

zijn nl. geleed en dragen een paar tasters of pal pen, iets dat bij de voorkaken

nimmer het geval is.

Aangezien de kaakparen evenals de pootparen , als zijnde extremiteiten of

gelede aanhangsels, in aanleg een zelfden grondvorm vertoonen, zoo is het mogelijk

daaraan overeenkomstige deelen aan te wijzen. De onderdeelen van een achterkaak

zijn: 1". het hengsel, cardo, het homologon der heup (coxa) van een poot; d. 1.

het grondstuk, hetwelk vrij smal is, in de breedte ligt en aan de basis der wangen

met de keel beweegbaar verbonden is. 2°. De stam, stipes, het homologon van

de dij ; deze vormt met het hengsel een nagenoeg rechten hoek , is dikker en

grooter, naar boven geheel hoornachtig, naar onderen meer vliezig en schijnt

gewoonlijk in twee deelen verdeeld. 3". De tasterdrager, palparium of
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squama palpifera, het homologon van den dijring (trochanter) , zijnde eene ver-

hevenheid, waarop de taster staat ingeplant. 4". De taster, palpus maxillaris,

het homologon van den voet (tarsus). 5°. De binnenste kaaklob, malainterior,

welke aan de binnenzijde met franjes bezet of getand is, en de buitenste kaak-

lob, mala exterior. Voor deze deelen is geen homologon aan een poot aan

te wijzen. De binnenlob is nl. eene onmiddellijke voortzetting van den stam; de

buitenlob schijnt een aanhangsel van den stam te zijn en komt overeen met het

bijkomend lid aan de sprieten van vele keverlarven. De beide kaaklobben zijn

morphologisch en genetisch van elkaar geheel verschillend (zie daarover bij de

larven , Hoofdstuk E).

De beide kaaklobben zijn meestal lederachtig, doch ook wel hoornachtig. In

vele gevallen is slechts eene enkele lob ontwikkeld , aangezien de buitenste tot een

2-ledigen taster vervormd is {Caraboiika) (Fig. i", 2"; deel I); zoo is b. v. bij

Cicituiela de buitenlob zeer smal, in het midden geleed en daardoor tastervormig,

ook de binnenlob is hier geleed en het bovenlid scherp als een klauw en bewegelijk

(Fig. i", deel 1); als uitzondering op de Caraboidea bestaat de buitenlob bij CalUsius

slechts uit ééu enkel stuk, dat de binnenlob in de rust opneemt. Bij de Gyrinidae

ontbreekt de buitenlob in den regel, bij Gxrinus en Aulono.i^yrtis is echter eene

ongelede, tastervormige buitenlob voorhanden. Bij Le'istns is de buitenrand van den

stam der achterkaken in 5 of 6 aanhangsels uitgetrokken, van welke op elk een

bewegelijke stekelborstel ingeplant staat (Fig. 7, deel 1). Bij eenige Amerikaansche

soorten van het Mcloidcn-gft\\\\% Nciiiogna/ha 111. is de buitenlob, evenals bij de

Lepidopiera , zeer sterk verlengd en gegroefd , zoodat zij , volgens Fritz Miiller ,

als zuigsnuit gebruikt wordt om honig te zuigen uit nauwe, diepe, buisvormige

bloemen. Bij Lucanus zijn de achterkaken zeer verschillend gevormd, hetzij dat

de beide lobben of alleen de buitenlob ontwikkeld zijn, welke dan hoorn- of

lederachtig, penseelachtig behaard zijn; vooral de buitenste, die veelal verlengd,

buiten den mond uitsteekt. Is slechts in 't geheel eene enkele lob ontwikkeld,

dan is deze hoornachtig en getand (b. v. Melolonihd), of vliezig en fijn bewimperd

(b. v. Copris, ApJwdius). Slechts ééne enkele lob heeft men o. a. ook bij de meeste

Niiidulidac.

De kaaktaster (pal]]us maxillaris) is een op de sprieten gelijkend deel,

dat in den regel uit 4, zelden uit 3, ook wel uit 2 leedjes is samengesteld (bij

enkele Pselaphidae 3- of 2-ledig); bij vele kleine Aleochar'nü zijn de kaaktasters

(ook de liptasters), slechts bij uiterst sterke vergrooting gezien, geleed; bij de

Clavigerinae (slechts i -ledig) zeer klein en nauwelijks zichtbaar. De kaaktasters zijn

meestal vrij lang of lang (o. a. Carabus), soms zeer lang (Pselaphiis), slank en

bewegelijk (Fig. 28', deel I); bij de Hydrophilidae (Fig. 60, deel I) bij uitzondering
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zelfs langer dan de siirieten. Hij de meeste Khyiuhophora /.ijn zij daarentegen

uiterst kort, stijf en vrij wel onbewegelijk, niet in grootte afnemende Iccdjes, boven-

dien weinig duidelijk waarneembaar ').

Zooals hierboven reeds gezegd is, vertoonen meest alle CV/ /'(//wi/cf; twee bewegelijke

kaaktasters, van welke de buitenste, zijnde de vervormde buitenlob, echter 2-ledig is.

De gedaante der kaaktasters (palpi maxillares) en evenzoo die der liptasters

(palpi labiales) (waarom beiden in dit opzicht tegelijk kunnen besproken worden),

varieert evenzeer als die der sprieten. Zij zijn: draadvormig (palpi filiformes),

wanneer alle leedjes eene zelfde cylinder- of kegelvormige gedaante vertoonen (b. v.

de kaaktasters van SiaphYliniis olens Mtill. en Silpha)\ s n o er v o r m i g (p. monili-

formes), wanneer de leedjes eenigszins kogelrond en even groot zijn (b. v. de

liptasters bij een aantal Staphylinidac); kegelvormig (p. conici), wanneer de

leedjes geleidelijk in lengte en dikte afnemen (b. v. Mycetaca en de Curculionidaé);

knots vormig (p. clavati), wanneer de leedjes naar het uiteinde geleidelijk in

dikte toenemen (b. v. Trox).

Het eindlid kan zijn priem vormig (palpi subulati), wanneer het als eene

kleine, fijne spits op het voorlaatste groote lid gezeten is (o. a. bij Bembidium

,

Trcchus) (bij de Scydmaenidae is het zeer klein, priemvormig, of als een uiterst

klein kegeltje dicht op liet voorlaatste lid ingeplant en daardoor ternauwernood

zichtbaar, daardoor schijnbaar 3-ledig); afgeknot (p. truncati"), wanneer het

scherp afgesneden is (b. v. Lycopcrdina, Frionus); bijl vormig (p. secu rifo rm es)

(Fig. 92', deel II), wanneer het breed-driehoekig en met een hoek aan het voorlaatste

bevestigd , of nagenoeg vierhoekig en scheef afgeknot is (b. v. Cpccinella , Serropalpus

en Alleciild) (bij Cychrus is het bijlvormige eindlid op de bovenzijde lepelvormig

uitgehold); hal vemaan vormig (p. lunati) b. v. bij Oxyporvs (Fig. 26, deel I);

mes vormig (p. cultrati), b. v. bij Cfeniopus {¥\g 92'', deel II). Bundel vormig

(p. fasciculati) (Fig. 85', deel II) heeten de tasters wanneer op het 2= lid een

kwastvormige bundel van lange, smalle blaadjes of van gedeeltelijk gevorkte takjes

gezeten is (b. v. de kaaktasters van het S van Hykcoetus dermestoidcs L. en Lymcxylon)

;

bij het exotische genus A/raciocerus Pal. de Beauv. zijn de kaaktasters door-

bladerd of blad vormig (p. lamellati), het y lid is nl. in de lengte of in de

breedte in meerdere blaadjes verdeeld. Ongelijk (p. inaequales) worden de tasters

ook wel genoemd, wanneer de afzonderlijke leedjes onderling in vorm opvallend

verschillen (o. a. bij Byihiiius, sub-gen. Machaeriies Mill.).

Merkwaardig zijn nog de liptasters bij Helodes, Microcara en Pricnoiyphon

I) Dat de tasters der Curculifiiidae en Scolytidac zoo klein zijn, staat in verband met het niet

den snuitvormigen kop inboren in plantendeelen; langere tasters zouden zeer zeker ondoelmatig zijn

en allicht beschaditrd worden.
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(Fig. 77", deel II), waar het eindlid loodrecht op de lengteas van het voorlaatste

lid ingeplant staat. Bij Panagaeus is het eindlid op den scheef naar buiten afge-

knotten top van het voorlaatste kaaktasterlid excentrisch en iets gedraaid ingeplant

(Fig. 8, deel I). Gewoonlijk zijn de tasters behaard, soms de leedjes van stijve

borstelharen voorzien (b. v. Cicindeld).

De tong of binnen lip, endolabium, ook wel lig u la of hypopharynx
genoemd , is , zooals wij reeds zeiden , een gereduceerd orgaan

,
gelegen tusschen de

achterkaken en de onderlip, met welke laatste zij innig verbonden is, er nl. op vast

zit. Gewoonlijk is zij dun vliezig, lederachtig, zeldzamer hoornachtig {o. a. Dy/iscidae),

hetzij zeer kort en geheel door de onderlip bedekt of daarachter uitstekend; bij de

Carabidae o. a. ligt zij , met de tasterdragers der onderlip en de bijtongen , vrij in

de uitranding van de kin. Zij is smal en gaaf, of wel van voren uitgerand, gedeeld,

tweelobbig, recht afgeknot of afgerond, in het midden hetzij met eene gewone,

dunne , of aan den top één- of tweemaal gespleten slip , of in meerdere slippen

verdeeld, ook wel bewimperd of penseelachtig, of (bij de Carabidae) van 2 of meer

borstelharen voorzien, soms hartvormig, driehoekig toegespitst, of zelfs zijdelings

gecomprimeerd {Sinodendron).

De vliezige zijstukken van de tong heeten bij tongen of paraglossen; niet

zelden steken zij aan de zijhoeken uit als aan den top bewimperde slippen; ook

kunnen zij volkomen met de tong vergroeid zijn (o. a. bij Ldstus en de Dytiscidaé).

De onderlip, labium, eindelijk, welke de mondopening aan de onderzijde

bedekt, is morphologisch als een gewijzigd, vergroeid kaakpaar ) te beschouwen;

iedere helft is nl. een kaak, doch zijn beiden bij de kevers vergroeid. In enkele

gevallen bemerkt men iets van de vergroeiing, b. v. onder de Carabidae, Lamelli-

corjiia e. a. ; zoo o. a. bij vele C«/-«toj--soorten is de middentand aan den voorrand

uitgesneden en volgt daarachter eene over het midden doorloopende langsgroef. De

onderdeelen van de onderlip zijn: de kin (mentum), de beide tasterdragers

(palparia), de beide tasters (pal pi lab ia les), de beide binnenste lobben
(malae interiores) en de beide buitenste lobben (malae exteriores).

De kin is te beschouwen als uit de vergroeiing van twee stamstukken (stipites)

te zijn ontstaan; de twee lobben-paren, welke slechts bij een klein deel der insecten,

voornamelijk bij lagere orden, als Dcrmatopiera , Orihopicra e. a.
,

gescheiden

I) Door Mkinkrt werd de meening uitgesproken dat het labium Ijij de lievers niet homoloog
zou zijn a.in het primaire, uit de vereeniging van een kaakpaar ontstane, labium der homomorphe
(met min of meer onvolkomen gedaanteverwisseling) insecten, doch eene secundaire vorming zou

zijn, welke op een bijkomend segment zou moeten teruggebracht worden. Door Deegener werd
echter op embryologische gronden de onjuistheid daarvan aangetoond, zoodat geen principieel onder-

scheid bestaat bij de vorming der mond-extremiteiten tusschen homomorphe en heteromorphe (met

volkomen gedaanteverwissehng) insecten.
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blijven, zijn bij de Coleoptera vergroeid. Zij is cene verschillend gevormde, in den

regel hoornachtige plaat, welke door middel van eene verbindingshuid aan den

keelrand bevestigd is; bij Necrophorus en Prionus o. a. is zij vliezig. Zij vult hetzij

de geheele keeluitranding op en bedekt dan aan weerszijden de basis der achterkaken

,

of wel zij is zeer smal en zit op eene in het midden zich bevindende voortzetting

van de keeluitranding, zoodat de achterkaken aan weerszijden vrij liggen; soms is

deze voortzetting eenigszins steelvormig (o. a. Pyrochroa, Fig. 97, deel II). Tusschen de

kin en het overige, tasterdragende gedeelte, bevindt zich soms een duidelijk tusschen-

gelegen stuk (subfulcrum) o. a. bij Staphyluius. De gedaante is hetzij breeder dan

lang, vierhoekig, zelden rondachtig {Blaps), gewoonlijk van voren afgeknot of op

verschillende wijze uitgerand. In deze uitranding bevindt zich bij de Carabidae een

middentand , welke hetzij gewoon , of aan den top uitgerand ,
ingesneden

,
gespleten

of gedeeld is en welke aan de zijlobben der uitranding bijna gelijk kan zijn; of

wel de uitranding is ongetand; ook is hier de binnenrand van de uitranding, de

„ep il obus" lijstvormig afgezet, dikwerf echter naar binnen omgeslagen; veelal

vertoonen de epilobi aan den binnenhoek der zijlobben van de kin een tandvormig

uitsteeksel of i^Abacetus Dej., onder de Carabuiaé) zijn zij drielobbig en aan weers-

zijden door een diepen inham van de kin gesclieiden.

Het tasterdragende gedeelte of de eigenlijke onderlip steekt bij vele kevers vrij

uit, doch is bij velen, o a. Copris, Buprestis, Opa/rum, Ckonus enz., naar achteren

onder den voorrand der kin verschoven en ligt dientengevolge verborgen.

Merkwaardig is de vervorming der onderlip bij het Siaphylinidcn-gtnus S/enus

(Fig. 19, deel I), waar deze zeer ver vooruitgeschoven en weder ingetrokken kan worden.

Verlengd zijn hier het tasterdragende gedeelte en het instulpbaar scheedevormig

tusschenstuk; in de rust wordt het eerstgenoemde in het tusschenstuk opgenomen.

Hier vertoonen de monddeelen dus eenigermate den overgang tot die der Hymenoptera.

De onderlip-tasters (palpi labiales), welke wat verder of wat dichter

bijeenstaan, veelal, wanneer de tong weinig ontwikkeld is, aan den zijrand van de

kin (b. V. Melolonihini en Ceiofiii/iï) , vertoonen , zooals reeds gezegd is , dezelfde ver-

scheidenheid van vorm als de kaaktasters. Zij zijn meestal 3-ledig ; h\] dQ Ckindelidae

schijnbaar 4-ledig, aangezien de tasterdragers der onderlip van de tong gescheiden

zijn en vrij in de kinuitranding als wortelleedjes der liptasters schijnen; bij de

Clavigermae i -ledig, bij de overige Pselaphidae 2-ledig; bij Onihophagus schijnbaar

2-ledig, daar het 3= lid slechts iets uit den top van het 2= lid uitsteekt.

Bij enkele Aleochariuen zijn de liptasters schijnbaar i-ledig, daar de begrenzing

der afzonderlijke leedjes zoo onduidelijk is, dat men ze slechts bij zeer sterke

vergrooting met den microscoop herkennen kan.

Wat de functie der tasters aangaat, dienen zij, volgens W.\smann, tot het
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opsporen en onderzoeken der voedingsstoffen. Hydrophilus schuift de spijsbrok met

de kaaktasters in den mond. Na verwijdering dezer deelen kan het dier geen

voedsel meer opnemen en verhongert; anderen vinden het voedsel nog wel, maar

victcn onbeholpen (o. a. Dytiscus). Volgens CIraber schijnen de tasters van eenige

insecten voor reukstoffen gevoelig te zijn (Zie nader: E. W.\smann. Zur Bedeutung

der Palpen bei den In sekten, in: Biolog. Ce7itralblait , IX Bd. 1889).

II. HET BORSTSTUK (THORAX).

Het borststuk is een samenstel van drie segmenten, nl. het voorborststuk

(pro thorax), het middenborststuk (mesothorax) en het achterborst-

stuk (me tathora x), waaraan zijn bevestigd de organen der voortbeweging, de

pooten en de vleugels. De 3 segmenten dragen elk een paar pooten , doch alleen

de meso- en de metathorax een paar vleugels.

De prothorax is, als bij alle andere insecten, wier vleugels hoofdzakelijk tot

valscherm dienen, groot, veel meer ontwikkeld dan de beide andere segmenten en

aan den mesothorax, evenals aan den kop, bewegelijk verbonden; hij sluit breed

tegen den zg. romp aan, wanneer hij door middel van de geheele basis samenhangt;

soms echter heeft de aanhechting plaats door eene smalle, uitgetrokken verbinding.

De mesothorax vormt met den metathorax en het achterlijf een samenhangend

geheel, de zg. romp (truncus) en is oogenschijnlijk het derde of achterste

gedeelte van het lichaam.

Aan elk dezer drie segmenten heeft men een rugschild (notum), een borst-

schild (s t e r n u m) en de twee z ij s t u k k e n (p 1 e u r a e).

De prothorax bestaat derhalve uit het pronotum, het prosternum en

de propleurae. Het pronotum (voorrug), dat uit één enkel stuk bestaat, wordt

gewoonlijk halsschild genoemd; prosternum en propleurae heeten wel te zamen

voorborst (antepectus). Toch is men in de beschrijvende systematiek veelal

gewoon den geheelen prothorax kortweg halsschild te noemen.

De pro- en de mesothorax zijn hetzij groot, doch de metathorax klein (o. a.

bij ongevleugelde Tcnebrwnuiae) ; of wel , bij de meeste Coleoptera , de pro- en de

metathorax groot , doch de mesothorax klein.

De propleurae bestaan elk nog uit een vóór- en een achtergedeelte, nl. het

episternum of voorste zijstuk en het e pi me rum of achterste /ijstuk. De ]jrothorax

is al of niet van epimeren voorzien , in welk laatste geval de beide ademhalings-

openingen (stigmata) volkomen onbedekt zijn (b. v. S/ctphylintts), of wel zij zijn
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slechts aangeduid als kleine, vliezige of hoornachtige aanhangsels (opercnla) van de

epipleuren (omgeslagen randen) van het halsschild, welke het stigma van den prothorax

niet of slechts onvolkomen bedekken (b. v. Quediiis, Fig. 22, deel I); zijn de epimeren

goed ontwikkeld, dan bedekken zij de stigmata volkomen, bij de Slaphyl'niidae

overigens zijn zij bovendien met de epipleuren van het halsschild versmolten.

Meestal bevinden zich meer of minder duidelijke naden tiisschen het prosternum

(d. i. het middengedeelte van de onderzijde) en de episternen, welke laatsten op

hunne beurt door een meer of minder duidelijken naad van het pronotum afge-

scheiden zijn (b. V. Carabus, l'l. I fig. i); soms zijn deze naden door vergroeiing

bijna uitgewischt.

Bij de Khvnchophora ontbreken de naden tusschen het pronotum en de episternen

(Fig. 115", deel II), slechts bij uitzondering vertoont zich aldaar aan weerszijden een

meer of minder scherpen rand (b. v. vele Plaiyrrhinidae , Scolyiiis e. a.). Ook bij de

meeste Ccrambycidae verdwijnt de scherpe kant waarmede de randen der boven- en

onderzijde van het halsschild samenstooten. Bij vele Curcitlmiidae zijn de zijden

van het halsschild tegen de oogen lobvormig verbreed. Aan het halsschild onder-

scheidt men het achtergedeelte of de basis, met den ach terra nd, welke tegen

de dekschilden aansluit of ook wel het dieper liggend basaalgedeelte der dekschilden

bedekt; verder de voorrand, de beide zij randen of zijden en het midden-

gedeelte of de schijf. De vorm van het halsschild kan zeer verschillend zijn,

veelal hartvormig, vierhoekig, hetzij zoo lang als breed, langer dan breed of wel

breeder dan lang, rondachtig, met bladachtig verbreede zijden [^Lampyridae') , vlak,

gewelfd enz.

Bij vele gravende kevers als: Clivina, Scari/es, Dyschirius, Bkdiiis, Helcrocerus

en de Pdssalinae onder de Lucanidae sluit het halsschild niet volkomen tegen de

dekschilden aan en is als 't ware gesteeld , terwijl op dezen steel het schildje gezeten

is; ook sluit het bij de Lucanidae meestal niet vast tegen de dekschilden aan. Bij

Ochthcbius is het aan de zijden gewoonlijk voor een deel door een membraan

omzoomd. Bij de Platypidae vertoont het aan weerszijden een indruk om de voor-

schenen op te nemen. De geheele prothorax is als om een scharnier aan den zg.

romp meer of minder beweegbaar.

Veelal zet zich het prosternum naar achteren, tusschen de gewrichtsholten

(acetabula) der voorpooten , voort in eene vrij korte, smallere of breedere, veelal

dolkvormige voortzetting, welke in eene groef of uitholling van het mesosternum

grijpt; soms is het zelfs een meer of minder lange ,, borststekel" (spina

pros ternalis); daardoor is eene vertikale beweging van het halsschild aan den

romp mogelijk, daarentegen niet in horizontale richting (o a. bij By/isais, Dermestes,

Par/nis en vooral bij de Elatcridae, Fig. 73, deel II). Vooral is eigenaardig bij de
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Elaieridae of kniptorren het opspringen ') en het gelijktijdig voortbrengen van

een knippend geluid (zie hierover Deel II, blz. 99). Soms is de prothorax op de

onderzijde tot het inleggen van den kop, meer of minder diep, uitgehold (o. a. bij

een aantal A/iobiidae, Fig. Sg', deel II).

Ook verheft zich soms het prosternum tusschen de gewrichtsholten der voor-

pooten tot eene kiel (b. v. bij Hydrophilus , Fig. 60, deel I), of is aldaar integen-

deel, bij een aantal snuit kevers, tot het inleggen van den snuit, uitgehold; deze

sn ui tg roe f reikt alsdan meer of minder ver, soms tot aan het uiteinde van het

metasternum (Fig. 121"', deel II).

De gewrichtsholten der voorpooten , zijnde diepe uithollingen, kunnen van

achteren al of niet door takken van de epimeren van den prothorax gesloten zijn

;

deze takken stooten in den regel niet volkomen aaneen en zijn derhalve ook niet

met elkaar vergroeid; zulks is echter (Fig. 115", deel II) wel het geval bij de

Rhynchophora -), waar de scheidingsnaad meer of minder uitgewischt is en welk

kenmerk slechts bij uitzondering onder de andere Coleoptera, o. a. bij Cossyphus,

het Amerikaansche genus Neinatidium {Colydiidae) en Enicmiis nigkollis voorkomt.

Veelal is het gedeelte van het prosternum achter de inplanting der voorpooten door

eene vliezige huid bedekt, zeer zelden is het in 't geheel niet ontwikkeld.

Bij de Histeridac o. a. vertoont veelal hel halsschild op de onderzijde aan

weerszijden een groefje voor het inleggen van de sprietknots (Fig. 38, deel I). Bij

Bothriophonis bezit het halsschild op de bovenzijde der voorhoeken diepe sprietgroeven.

Soms is een voorste gedeelte van het prosternum, als een kinkraag of kin plaat,

door eene fijne dwarslijn van het eigenlijke prosternum afgescheiden (Fig. 38, 56, deel I;

73, deel II), daardoor worden de monddeelen aan de onderzijde in de rust grooten-

deels of geheel bedekt (b. v. Amhrenus , Byrrkns, Hister , Cerophxtum en de

meeste Elaieridae); bij de meeste Parnidae bedekt het groote prosternum zelf als

een schild den mond.

Bij de Staphylinidae is het prosternum vóór de voorcoxae soms gereduceerd tot

eene smalle dwarslijst. Bij de XanihoUniiii is het voorste gedeelte als eene keelplaat

daarvan afgescheiden.

Bij sommige S/aphylitjidai- {Siaphylinini en Paederini) bevinden zich vóór het

I) Het omkeeren in de luclit en het op de pooten terecht komen is een gevolg daarvan, dat

het aanstooten of aanzetten tegen het ondervlak door den prothorax teweeggebracht wordt, daardoor

krijgt dit deel eene grootere kracht bij de beweging dan de rest van het lichaam en tengevolge

daarvan slaat het lichaam in de lucht om. Het plotseling opspringen is dus hoofdzakelijk een gevolg

van de vrije beweging, door het scliarniergewricht tusschen den prothorax en den zg. romp, waar-

door het mogelijk is den prothorax rugwaarts te bewegen ; daarbij komt natuurlijk ook de inrichting

van de borststekel en de spiercontractie in aanmerking.

1) Zie over het zg. „Centro-sternal piece" van Sharp op blz. 541 deel H.
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prosternum twee uitsteeksels van het endothoracale skelet, de zg. clnviculae

(Fig. 20, deel I).

Als een eenig geval onder de kevers, is bij Georyssus het itrosternum vóór de

inplanting der voorpooten vliezig en door de plaatvormig verbreede trochanters bedekt.

Ue verbindingsnaden tusschen het prosternum en de pleurae zijn soms tot meer

of minder diepe, geheel tot aan of tot op eenigen afstand van de voorcoxae reikende

groeven uitgehold (Fig. 73'", deel II), waarin de sprieten in de rust gedeeltelijk of

geheel kunnen ingelegd worden; of wel zij zijn alleen van voren uitgehold, waardoor

alsdan slechts het eerste lid of alleen de eerste leedjes der s])rieten kunnen ingelegd

worden; nog kunnen de prosternale naden enkel of dubbel zijn {Ela/eriifae); ook

bij de Byrrhini vormen de naden van het prosternum diepe sprietgrosven ; bij

Eucnemis (Fig. 72", deel II) bevinden zich de zeer diepe sprietgroeven aan weers-

zijden, onmiddellijk langs den zijrand, tusschen de pleurae van den jirothora.x en den

scherpen rand van het halsschild, daarin verzinken de sprieten geheel; ook kunnen

de sprietgroeven op de pleurae zelf aanwezig zijn (o. a. bij Hister; Fig. 38, deel I).

Evenals op den kop bevinden zich bij sommige kevers op het halsschild hoornen

,

bulten, uitsteeksels of diepe indrukken, o. a. bij yt\t Scarabaeidae{Coprini, Geoirupini,

Dynastini), doch komt zulks bijna alleen bij de mannetjes voor.

De meso thorax is in den regel het kleinste der 3 thoracale segmenten; hij

sluit van voren, door een steelvormig gedeelte, aan den prothorax en hangt daar-

mede door eene vliezige huid samen; aan de achterzijde sluit hij tegen den meta-

thorax aan en is daarvan door een naad gescheiden, welke zich aan de onderzijde,

tusschen de inplanting der middelpooten
,
gewoonlijk duidelijk vertoont. Hij bestaat

uit het mesonotum, het mesosternuni en de mesopleurae. De geheele

onderzijde wordt ook wel middenborst (medipectus) genoemd.

Het mesonotum (middenrug), waaraan de voorvleugels (dekschilden)

zitten, bestaat uit twee stukken, het voorste of mesoscutum en het achterste of

mesoscutellum, kortweg scutellum of schildje genaamd, welk laatste stuk

tusschen de bases der dekschilden in 't oog valt, terwijl het mesoscutum gewoonlijk

eerst zichtbaar wordt, wanneer de prothorax neergebogen wordt.

Het scutellum is verschillend van grootte, meestal driehoekig, ook wel rond-

achtig, langwerpig, veelhoekig of verbreed. Soms ligt het tusschen de dieper gelegen

basale gedeelten der dekschilden en is dan veelal door het halsschild bedekt

;

ook is het soms uiterst klein en onduidelijk, of zelfs geheel onzichtbaar (b. v.

Haliplidae, Noterus, Laccophilus , een aantal Cnrculionidae e. a.). Soms bevindt zich

het schildje op een korteren of langeren steel, waarin de mesothorax uitgetrokken

is (o. a. bij Broscus, Dyschiriiis , Bledius). Bij de Carabidae en de Dytiscidae doen

de zijranden van het scutellum zich voor als afzonderlijke, afgescheiden deelen.
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schoudertjes (omia) genoemd. Slechts bij ongevleugelde ke verwijfjes (o. a.

Lampyris , Fig. 78', deel ID zijn het geheele meso- en metanotum zichtbaar.

Het mesosternum , d. i. het midden van de onderzijde van den mesothorax

,

omsluit met zijn achterrand, evenals de voorrand van het metasternum, de gewrichts-

holten der middelpooten ; bij de Gyrinidae o. a. is het buitengewoon groot, ruit-

vormig (Fig. 18, deel I). Veelal is het aan den voorrand uitgerand of uitgehold, ten

einde de voortzetting van het prosternum oji te nemen. Bij sommige Curcnlionidae

reikt zelfs de diepe snuitgroef, over het prosternum, tot ver over het mesosternum

(Fig. 121 1", deel II).

De mesopleurae of zijstukken zijn elk afzonderlijk verdeeld in een voorste-

(episternum) en een achterste zijstuk (epimerum) (Fig. 121' en ', deel II; en

PI. I, fig. I).

De episternen van den mesothorax bij de Slaphyliiiidae zijn meestal met het

mesosternum vergroeid, de epimeren daarentegen altijd duidelijk gescheiden.

De epimeren van den mesothorax zijn bij een aantal Curculioniiiae groot, tot

in den hoek tusschen den prothorax en de dekschilden ingeschoven (Fig. 121",

deel II). Ook zijn zij bij Celonia sterk ontwikkeld en boven de schouderhoeken der

dekschilden duidelijk zichtbaar (Fig. 69', deel II); deze van boven ziclitbare deelen,

de schouderstukken van het mesonotum, werden ook wel schouderbladen

(scapulae) genoemd.

Bij de Sphaeriidac zijn het mesosternum en het metasternum tot eene groote

schildvormige plaat vereenigd. Bij Hydi-ophilus en aanverwanten is eene mesosternale

kiel met eene dergelijke van het metasternum samengegroeid; de eerste steekt

meestal tusschen of tot voorbij de voorcoxae uit, de tweede meestal als een scherpen

doorn of eene stekel voorbij de achtercoxae (Fig. 60, deel I).

Bij de Gyrinidae (Fig. 18, deel I) bevindt zich eene dijgroef over de eiiisternen

en de epimeren van den mesothorax , zoo ook over het voorste gedeelte van de

episternen van den metathorax, deze zet zich zelfs voort op de epipleuren (omgeslagen

randen) der dekschilden.

De metathorax, welke bijzonder sterk ontwikkeld is '), is niet duidelijk van

den mesothorax gescheiden ; aan de achterzijde stoot hij tegen het eerste achterlijfs-

segment aan. Hij bestaat uit het metanotum, het metasternum en de mela-

pleurae. De geheele onderzijde heet ook wel achterborst (postpec tus).

i) Wanneer nl. het eene vleugelpaar ten koste van liet andere voor liet vliegen gebruikt wortlt,

is /.ulks van invloed op den liorstring waaraan dit paar gezeten is. Aangezien nu bij de Coleoptera

alleen het achterste vleugelpaar voor het vliegen geschikt is, zoo volgt hieruit dat de achterste borst-

ring meer ontwikkeld is, derhalve grooter is dan de middelste, immers bergt dit gedeelte de zooveel

meer ontwikkelde spieren , van welke bij de kevers het vliegvermogeu uitgaat.
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Het metanotum bestaat uil eenige declen, van welke het metascutum het

voornaamste is; dit bestaat weder uit twee zijhelften, waartusschen het meta-

scutellum gelegen is. Aan het metanotum bevinden zieh de ac h ter v 1 engels of

eigenlijke vleugels.

Het metastern uni , d. i. het midden \an de onderzijde van den metathorax,

varieert zeer in grootte en gedaante. Het omsluit getleeltelijk de gewrichtsholten der

middel- , alsook die der achterpooten.

Bij het Zuid-Amerikaansche ElaUriden-gt:nwi Sn/u'o/us Eschscli. is het metasternum

in eene tot opneming van den borststekel bestemde vork verlengd en met het mesosternum

vero-roeid. lüj de Cixraho'uka , met uitzondering van de DytiSiidae , vertoont het

metasternum een dwarsnaad vóór de achtercoxae, waardoor een antecoxaal gedeelte

voorhanden is (PI. I fig. i).

De metapleurae of zijstukken zijn elk voor zicli ook wederom in een voorste-

(episternuni) en een achterste zijstuk (epimerum) verdeeld. De epimeren van

den metathorax doen zich gewoonlijk voor als zeer smalle, soms meer driehoekige

aanhangsels van de episternen. Bij de Elateridac (Fig. 73"', deel II) o. a. ontbreken

de epimeren van den metathorax, zoodat alsdan de achtercoxae naar buiten tot aan

de dekschilden reiken. Bij vele Carabidae o. a. zijn zij met de episternen versmolten.

Aan de pleurae van den metathorax heeft men nog, tusschen het episternum en

het epimerum aan de eene zijde en den vleugelwortel aan de andere, een neven-

zij stuk (parapleurum). Bij Cychriis o. a. heel't men zelfs een dubbel zijstuk

(parapleurum duplum), wanneer behalve de parapleurae nog nevenzijstukjes

(parapleurae appendiculatae) voorhanden zijn.

Wij laten thans volgen een uitvoerig overzicht van den bouw der vleugels

(dekschilden en achtervleugels) en pooten.

I. De vleugels (alae).

De meeste Coleoptera bezitten twee paar vleugels, van welke het voorste paar

aan het mesonotura, het achterste paar aan het metanotum bewegelijk verbonden is.

Zij gebruiken alleen de vleugels van den metathorax om te vliegen , welke alsdan

ontplooid zijnde, eene aanzienlijke vlucht beslaan (zie PI. I fig. 4), terwijl de

voorvleugels door verdikking (sterke chitine-afscheiding) tot de zg. dekschilden ver-

vormd zijn, waaronder, in de rust, de, een of meermalen samengevouwen ,
acliter-

vleuo-els geborgen worden; zeldzamer steken de al of niet samengevouwen achter-

vleugels ver buiten de verkorte dekschilden uit (o. a. Necydalis, Caenoptera, Alractocenis).

De verhoornde voorvleugels (dekschilden) dienen hoogstens om het vliegen bij

te staan; waarbij echter niet zulk eene krachtsinspanning vcreischt wordt als hij de
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vliegbeweging der achtervleugels '). De grootste kevers zijn de slechtste vliegers.

Het aanhechtingspunt der vleugels is de vliezige ruimte tusschen de pleurae en het

tergum (ruggedeelte).

Aan de basis der dekschilden bij enkele Coleoptera (o. a. bij Dy/isais) bevindt

zich naast den achtervleugel nog een klein cpauletvormig bijvleugeltje of dun

vliezig lapje, alula -), dat bij gesloten dekschilden niet zichtbaar is; dit vliezig

lapje is bij Dyiiscus aan den rand van eene franje voorzien en door eene , eene buis

vormende, verdikking begrensd; in deze buis bevindt zich eene vloeistof; het lapje

is met het binnenste basaalgedeelte der dekschilden en haar gewricht verbonden en

maakt daarvan een onderdeel uit.

Wat de ontwikkeling der vleugels bij de Insecten in 't algemeen betreft zijn, volgens Wkismann,

gevallen bekend van een zoodanigen aanleg, die men tot in den embryonalen staat kan terugvoeren

en waar zij, als bij de MusciJert onder de Diptera, diep binnen in het lichaam te vinden zijn; der-

gelijke eerste vleugel-aanduidingen zijn de ware imaginaalschijven (embryonaal weefsel, dat een

tijd lang latent blijft); overal daarentegen waar de eerste aanleg van vleugels postembryonaal en in

een hypodermiszakje ingezonken is, of wel vrij onder het chitinebekleedsel ligt, is van geen ware

1) Omgekeerd maken o. a. de IlyiiienoJ'tin-a vooral gebruik van de voorvleugels bij het vliegen,

vandaar dat hier de middelste borstring (mesothorax) grooter is dan de achterste.

2) F. MiMNERT beschouwt de alulae der Dytiseidae als de werkelijke vliezige voorvleugels der

kevers, maar in rudimentairen toestand, derhalve homoloog aan de voorvleugels der Ilymenoptern.

De dekschilden ecliter zouden geen vleugels zijn, maar sterk verbreede paraptera (zijnde een, aan

weerszijden, klein gedeelte tusschen het scutellum en het epimerum van den mesothorax) van den

mesothorax en gelijkwaardig zijn aan de tegulae der Hymenopiera, d. z. een paar schubvormige

organen, schouderdeksels of dekschubben genaamd, welke aan den wortel der voorvleugels, dus aan

den mesothorax gezeten zijn ; ook zouden zij homoloog zijn aan de scliouderdeksels (patagia of

pterygoden) der Lepidoptcra, d. z. schildjes van de paraptera, welke o. a. bij Spkiiii^iJat zoo duidelijk

kunnen opgeligt worden.

Mkinert beschouwt de kevers als Insecten, bij welke de voorvleugels verdwenen zijn, doch

waarvan bij de Dytiseidae nog de alulae als rudimenten overgebleven zijn. Bij de Hymeiioptei-a

daarentegen zouden die deelen verloren gegaan zijn, welke aan de dekschilden der kevers homoloog

waren. Deze beschouwingen zijn echter gebleken niet steekhoudend te zijn.

Kene andere hypothese is die van C. Hofi"1iaui;r, waarbij de zijlobben van het halsschild

homoloog zouden zijn aan dekschilden, eigenlijk aan werkelijke voorvleugels, die in haren fijneren,

anatomischen bouw aan dekschilden gelijk zijn. Deze zijlobben doen zich in onontwikkelden toestand

voor als eene gewone, zakvormige huidduplicatuur en komen in anatomischen zin overeen met

vroegere stadiën bij de dekschilden. De zijlobben van het halsschild, de dekschilden en de achter-

vleugels zouden derlialve homodyname vormingen zijn. Hieruit zou dus volgen dat de zijlobben van

het halsschild als het begin van een 3e vleugelpaar (het eigenlijke ie paar) moeten beschouwd worden.

Onverklaard blijft intusschen het verband tusschen de beweegbare dekschilden en den vasten samen-

hang der zijlobben met het halsschikl. Hierbij werd gewezen op Acrocimis loitgimanus L. , waar de

spits uitloopende kegel aan weerszijden van het halsschild door eene geleding verbonden en beweeg-

baar zou zijn; maar deze waarneming berust op eene onjuistheid, welke sedert Olivh'.r door latere

schrijvers, zonder nader onderzoek, werd overgenomen. Lacordaire deelt in zijne „Genera" mede
dat J. Thomson en Batks daar het eerst op gewezen hebben. Eene bijna geheel doorloopende , cirkel-

ronde groef om den doorn heeft ongetwijfeld tot de onjuiste opvatting aanleiding gegeven.
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imaginaalscliiiven sprake. In tegenstelling nu van de Muscidcti , waar ile vleugels reeds bij het

embryo aangelegd worden, begint, volgens Ki",ak Kkügkr en Dkvvitz, de eerste aanleg der vleugel-

ontwikkeling (dus de imaginaalscliijven) bij do Coleoptera eerst tusschen de laatste larve-vervelling en

de vervelling tot pop. KkUger nam het juiste oogcnblik waar bij Tcuc/irio inolilor. Hij toonde aan

dat zoowel de achtervleugels alsook de dekschilden bij de Coleoptera uit imaginaalschijvcn ontwik-

kelen. De aanleg is voor alle vleugels in beginsel gelijk. Overal is het eene verdikking der hypodermis

of onderhuid, die hetzij vrij te voorschijn treedt, of, zooals bij de Coleoptera, in een hypodermis-

zakje verzonken is, of zelfs geheel binnen in het lichaam besloten kan zijn.

De imaginaalschijven voor beide vleugelparen bij de kevers ontstaan, wat de ligging betreft,

dicht boven de basis der pooten van meso- en metathorax; de dekschilden zijn, wat hun ontstaan

betreft , homoloog (d. i. morphologisch gelijk) aan de voorvleugels van andere insecten en homodynaam

(d. i. gelijkwaardig) aan de achtervleugels. Van een anatomisch standpunt beschouwd, deelen de dek-

schilden geheel in datgene wat men van de algemeene ontwikkeling der vleugels weet.

De dekschilden zijn gewone voorvleugels, welke echter buitengewoon rijk voorzien zijn van

klieren, die eene vaste stof afscheiden ; deze klieren zouden, volgens Edgar Krüger, overeenkomen

met de schubjes der vlinders. Klieren en schubjes, welke laatsten ook bij een aantal kevers (o. a.

onder de Cm-ctilipiiidcu) voorhanden zijn, ontwikkelen zich bij het begin van den poptoestand. De

kliercellen , evenals de matrixcellen der schubben , ontstaan uit hypodermiscellen.

Terwijl bij de achtervleugels de beide lamellen (bladen) onmiddellijk op elkaar liggen, zijn zij

bij de dekschilden ver van elkaar gelegen; bovendien heeft bij de dekschilden eene krachtige chitine-

afscheiding plaats gehad , vooral aan de bovenzijde.

Volgens KRtlGER is vooral opvallend het totale ontbreken van een ademet in de dekschilden;

hij kan (zie verder over de voorvleugels) zich niet vereenigen met de meening van Kolee, dat de

tusschenruimten der stippellijnen rudimentaire ribben (aders) zouden zijn. Als resultaat van zijn

onderzoek zou blijken, dat de dekschilden in nog onontwikkeldeu toestand, evenals de achtervleugels,

een ontwikkeld ademet bezitten, doch dat dit eerst later verloren gaat; de beide lamellen wijken

uiteen , waardoor zoodoende een met den primairen toestand overeenkomende vorming tot stand komt.

De voorvleugels zijn derhalve nu weder eene huidduplicatuur geworden, met eene groote, inwendige

ruimte, die met de lichaa-msholte in verbinding staat, met bloed gevuld en van vertakte tracheeën

voorzien is; dus eene zakvormige uitstulping van de huid (epidermis en hypodermis). Bij de achter-

vleugels treft men nu juist het tegendeel aan; hier leggen zich de lamellen dicht op elkaar en versmelten.

Het ontstaan van dwarsbniggen (kleine, dikke chitinestaafjes) in de dekschilden vindt in de

achtervleugels geen homologon.

De studie van Krüger heeft dus tot resultaat gehad, dat de voorvleugels der Coleoptera niet

moeten beschouwd worden als door stilstand in de ontwikkeling op een lageren trap gebleven

primaire vleugels, doch als vleugels, die, in de wijze van ontwikkehng der achtervleugels afwijkende

en alleen in eene geheel andere richting, door eene gewijzigde functie geleid, gevormd zijn. Een

aderstelsel wordt dus in de dekschilden wel aangelegd, doch later verdrongen; de sculptuur, bestaande

uit ribben , stippellijnen enz. is van anderen oorsprong.

Xog zij hier gewezen op de beschouwing van Hoeebauer dat nl. de beide vleugelparen oor-

spronkelijk zakvormige uitstulpingen zouden zijn van het chitineskelet , en dat men zich het ontstaan

der dekschilden aldus zou kunnen denken, dat zich eene zakvormige uitstulping op eene bepaalde

plaats inplooit; door verder voortgaande plooiing en het tegen elkaar leggen der beide daardoor

gevormde lamellen zouden dan ongeveer de achtervleugels gevormd zijn , waaruit zou volgen dat de

dwarsbniggen der dekschilden overeenstemmen met de zich ver tusschen de aders uitbreidende vlakken

der achtervleugels, terwijl de aders der achter\-leugels alsdan zouden te vergelijken zijn met de door

de dwarsbruggen vrij gelaten ruimten der dekschilden.
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Du veroiKlerstelUnj; dat de dwarsbruggen der dekscliilden zouden overeenkomen met de onmiddellijk

op elkaar liggende gedeelten der beide lamellen van de vliezige achtervleugels, wordt door Kriigkr

onjuist genoemd. Wel kunnen de aders, waarin de tracheeën loopen, als overblijfselen van de oor-

spronkelijke groote holte in den vleugel beschouwd worden, echter niet gelijk aan de rest van de

holte der voltooide dekschilden ; deze holte is van secundairen oorsprong.

Tegenover eene beschouwing van E. Vkrson, als zouden de vleugels der vlinders ontstaan zijn

uit gemetamorphoseerde, rudimentaire stigmata, staat het onderzoek van Krüger , dat bij de Coleoptera

de rudimentaire stigmata van den aanleg der vleugels gescheiden blijven.

a. De Voorvleugels of Dekschilden (Elytra).

De dekschilden, zijnde dus de voorvleugels, ook veelal bovenvleugcls genaamd,

zijn hoornachtig (chitineus), meestal vrij hard en vast, zelden dunner, meer perkament-

of Icderachtig, bij hooge uitzondering zelfs eenigszins dun vliezig, doch altijd

ondoorschijnend. Zij hebben, oppervlakkig beschouwd, weinig overeenkomst met

vleugels. Eene bepaalde nervatuur als op de achtervleugels is niet aanwezig, doch

bemerkt men de sporen van enkele weinige nerven , die door de sterke chitine-

afscheiding eenigszins onduidelijk gewortlen zijn en volgens Koltse veelal alleen

door stippelrijen of stippellijnen en flauwe langsgroeven zijn aangeduid; toch zouden

zij, volgens genoemden schrijver, ofschoon in den regel zeer moeielijk, te onder-

scheiden zijn. Voor de systematiek is de nervatuur der dekschilden van onder-

geschikt belang.

De dekschilden zitten aan de zijden van het mesonotum bewegelijk aangehecht

;

zij zijn bij uitzondering zeer klein, als schubjes, of rudimentair (bij Atracloccrus

,

het ? van Lamprohiza splendidula , het i van Phosphacnus hemiptcrus); ook kunnen

zij bij hooge uitzondering geheel ontbreken (de wijfjes van het Zuid-Europ. Scarahacidcn-

genus Pachypus Latr. , van Lampyris, Phosphacnus en Driliis), in welke gevallen

ook de achtervleugels geheel afwezig zijn.

Wanneer zij in rust op het lichaam liggen, sluiten zij nauwkeurig tegen elkaar

aan, zoodat zij met den binnenrand, van af de basis tot aan het uiteinde, aaneen-

stooten en Ie zamen een stevig gelieel , als 't ware een enkel rugschild , vormen

,

hetwelk, van af het halsschild, dicht tegen de rugzijde van het lichaam aansluit.

Aan de binnenzijde van de basis der dekschilden bevindt zich veelal een tandvormig

uitsteeksel, dat in rust in eene uitholling aan de onderzijde aan den rand van het

schildje ingrijpt; door deze slotachtige inrichting kunnen de dekschilden slechts met

eenige moeite uit den rusttoestand gebracht worden.

De vorm der dekschilden wordt altijd door beiden te zamen aangeduid; zoo

spreekt men van rondachtige, eivormige, elliptische, langwerpige, gestrekte enz.
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De vastheid moet worden toegeschreven deels aan de verdikking der chitine-

laag, deels aan vele kleine, dikke chitinestaafjcs, welke de bovenste en de onderste

chitinelaag met elkaar verbinden; het buigzaam zijn, b. v. bij Lytlu vcsicaioria,

wordt daarentegen, volgens Beauregard, daaraan toegeschreven, dat deze chitine-

staafjcs hier zeer dun zijn.

Rij ongevleiigelde Coleoptera, d. w. z. bij welke de achtervleugels ontbreken ')

of rudimentair zijn, zijn de dekschilden in vele gevallen niet alleen buitengewoon

vast, doch bovendien langs den binnenrand zoo stevig met elkaar verbonden, dat

zij te zamen een enkel geheel, als 't ware één enkel schaalvormig dekschild, vormen;

men vindt zulks o. a. bij Carabus-'^QOXiQW , vele Tciiebrionidae , een aantal Chryso-

melidae {Tüiiarc/ia) en CurcuUonidac {Brachycerus). Zijn zij, niettegenstaande den

stevigen samenhang, door eene naald te scheiden, dan heeten zij verkleefd; toch

kunnen zij ook voor een deel aancengegroeid zijn (b. v. Blaps).

In rust stooten tle dekschilden meestal in de middellijn rechtlijnig aaneen , deze

begrenzing heet dan naad (sutura), en de binnenrand naadrand; gewoonlijk

is de aansluiting met eene plooi. Bij uitzondering bedekken zij elkaar aan den

,

alsdan gebogen, binnenrand {Mcloc), of grijpt het eene dekschild met den naad-

rand over dat van het andere (b. v. Xantliolinus). ( )ük kunnen de uiteinden der

dekschilden soms meer of minder divergeeren (o. a. Thinohius, Rhipipliorus (Fig. 95',

deel II), Ocdemcra , Necydalis), waarbij zij in sommige gevallen priemvormig eindigen
,

waardoor het uiteinde der achtervleugels soms zichtbaar is. Overigens zijn de dek-

schilden aan het uiteinde, de top (apex), veelal te zanicn afgerond, of wel recht

afgeknot, of als 't ware afgesneden (o. a. bij de Siaphyüiiidac en Nccrophorus); ook

zijn zij in vele gevallen elk afzonderlijk afgerond, ook wel naar binnen scheef

afgeknot, of elk aan den naadhoek spits of tandvormig uitgetrokken; wanneer de

tophoek meer of minder afgeknot is, dan heeft men, behalve den naadhoek, nog

den buiten - tophuek. Bij vele Toiiiicini zijn de dekschilden aan het uiteinde

uitgehold of ingedrukt en aldaar langs de zijden, op verschillende wijze, getand

(Fig. i22ii-'^'i, deel II); bij de mannetjes van vele MalachUnae is de top ingekuepen

of ingedrukt en soms van aanhangende slipjes voorzien. Bij sommige Carabns-'^ooxX.&w

zijn de dekschilden nabij hel uiteinde uitgerand, bij het c^ sterker dan bij het $.

De voorrand der dekschilden, waaraan het aanhechtingspunt , heet basis of

wortel. De hoek, welke de zijrand met de basis vormt, heet schouder hoek of

kortweg schouder; in de nabijheid daarvan heeft men dikwerf eene schouderbuil.

I) Ongevleugeld zijn o. a. vele op den bodem levende, snel loopende kevers, ook wel zulke die

op eilanden l.ings de zeekust leven , daar het vliegen hier gevaarlijk kan worden ; verder een aantal in

het hooggebergte (o. a. vele AW/v'iz-soorten) en ook, trage, op den gvond levende planteters. Bij enkele

soorten (o. a. bij Calathus, Longitarsus e. a.) heeft men naast gevleugelde ook ongevleugelde individuen.



4°

Kr komen gevallen voor dat de schouders bij gevleugelde individuen uitpuilen (om

ruimte te hebben voor de inplanting en het bergen der vleugels), terwijl zij bij

ongevleugelden meer afgerond zijn ').

Op de onderzijde der dekschilden bij de Dyliscidae
,
gewoonlijk aan de binnen-

zijde van den zijrand, bevindt zich eene plooi of lijst, welke tot aansluiting aan

den zijrand van het achterlijf dient. Bij de Hydroporini gaat van deze plooi eene

tongvormige voortzetting uit, welke in eene zakvormige uitholling van het laatste

sterniet ingrijpt.

Op de binnenzijde der dekschilden bij de Curculiotiidae bevindt zich eene

bijzondere groef, waarin de opgerichte rand der epimeren van den metathorax,

alsook die van de sterniten passen, waardoor het achtergedeelte van het lichaam

eene groote vastheid en stevigheid verkrijgt; deze groef ontbreekt zelden; ook komt

zij bij enkele Bupreslidae voor.

De omgeslagen, smalle strook langs den buitenrand is door eene verheven

grenslijn van het vlak der dekschilden gescheiden en wordt epipleurum genoemd;

door deze epipleuren sluiten de dekschilden meestal dicht aan de pleurae van meso-

en metathorax en aan de zijden der achterlijfssegmenten; de buitenrand is derhalve

meer of minder om de zijden van het achterlijf omgeslagen; bij de Gibbiini(J^\g. 88",

deel II) , waar de dekschilden langs den naad vergroeid , blaasvormig opgezwollen en

eenigszins doorschijnend zijn, omvatten zij het achterlijf voor een deel.

Ook bij Byrrlius en Meloe omvatten de dekschilden langs de zijden, op de

onderzijde, de epimeren van meso- en metathorax scheedeachtig. Bij de Tenebrionidae

(Fig. 90, deel II) omsluiten de dekschilden het achterlijf, met den zijrand stevig in eene

groef van de sterniten ingrijpend; langs den zijrand vertoonen zij een, veelal smallen

,

zoom, welke slechts zelden geheel ontbreekt en volgens Seidlitz de ware epipleuren

zouden zijn; naast dezen vertoont zich dan veelal nog eene veel breedere strook,

welke door eene langsrib op de dekschilden begrensd is en als valsche epipleuren

geduid worden.

Bij Hyphydrus zijn de epipleuren van eene uitliolling of groef voorzien, om

het uiteinde der middeldijen op te nemen ; bij Oomorplius vertoonen zich daar twee

I) Volgens G. Jacobson kunnen naverwante vormen, van welke de een gevleugeld, de andere

ongevleugeld of slechts van rudimentaire vleugels voorzien is, in meerdere opzichten verschillen aan-

bieden in den uitwendigen bouw. Ongevleugelde individuen van gevleugelde soorten onderscheiden

zich steeds door het ontbreken der schouderbuil (b. v. bij vele Longitarsus-iooii^n) ; ongevleugelde

soorten onderscheiden zich van gevleugelden van eenzelfde genus door een korteren metathorax;

genera waarvan de soorten ongevleugeld zijn , onderscheiden zich in den regel door sterk in de

schouders versmalde dekschilden , terwijl hier de metathorax altiid korter is dan de eerste zichtbare

achterlijfsring. Uit een en ander is te verklaren, dat Coleoptera, welke uitsluitend eigen zijn aan

eilanden
, hooggebergten en grotten , ofschoon zij tot de meest uiteenloopende familiön behooren

,

door een karakteristieken liabitus, als gevolg van het ongevleugeld zijn, in 't oog vallen.
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groütc grocvc-n tot oiuicniing <lcr kniccn. Bij ilc Gyrinidac (Fig. i8, deel I) gaat cenc

dijgroef schuin over de episternen en epimeren van den mesothorax en over het

voorste gedeelte van de episternen van den metathorax, tot op de epipleuren der

dekschilden ; achter deze groef steekt de binnenrand der epipleuren gewoonlijk als

een stompe tand uit, welke in eene zakvormige uitholling van de bij gesloten dek-

schilden overdekte zijden der episternen van den metathorax ingrijpt.

De epipleuren zouden, volgens Kolbe, met het costaalveld der vliezige achter-

vleugels overeenkomen; zij zijn van zeer verschillende lengte en breedte, soms

onduidelijk en kunnen zelfs geheel ontbreken. Zij loopen al of niet tot aan het

uiteinde door.

In den regel bedekken de dekschilden het dun vliezige ruggedeelte van het

achterlijf geheel en loopen alsdan geheel tot aan het uiteinde door. Bij de groote

familie der Siaphylinidae daarentegen zijn zij meestal sterk verkort en afgeknot,

zoodat zij slechts de laatste twee thoracaalringen en hoogstens de basis van het

achterlijf bedekken. Hetzelfde is ook het geval bij de Pselaphidae, Platypsyllus,

NecyJalis, Cacnopiera , de ITisteridae, een groot aantal Silphidae en zoo vele andere,

waar een grooter of kleiner gedeelte van het achterlijf onbedekt en alsdan op de

bovenzijde chitineus is; veelal blijft alleen het pygidium of ook nog het propygidium

(zie verder) onbedekt (o. a. Ilisteridae , vele Scarabaeidae en een aantal Curculionidae).

Dan kunnen de dekschilden een zeer sterk verbreeden, vlak afgezetten zijrand

hebben (b. v. Dyiiscus laüssimus), of overschrijden zij bij de Cassidae naar buiten

en naar het uiteinde het achterlijf; bij Lyats en Prionus o. a. zijn zij veel langer

dan het achterlijf.

Geoord heeten de dekschilden wanneer zij aan den schouderhoek een eenigszins

vrij afstaand aanhangsel vertoonen (b. v. Lycus, Cassidd).

Onder het vliegen worden de dekschilden gewoonlijk meer of minder opgelicht,

doch verder niet bewogen; zij worden dus alleen gebruikt tot bedekking der achter-

vleugels. Een aantal soorten vliegen met geheel horizontaal uitstaande dekschilden

(b. V. Hister, PI. I fig. 4I), anderen houden ze schuin opwaarts gericht; Necrophorus

klapt de dekschilden vertikaal op met naar boven gerichten buitenrand en houdt

daarbij de middelpooten in de vlucht opwaarts gericht (PI. I fig. 4")- Ook Silpha

sinuaia en Creophilus maxillosus houden onder het vliegen de dekschilden en de

middelpooten aldus. Bij Onthophagus en Aphodius worden de dekschilden aan de

buitenzijde een weinig opgericht, op den naad als om een scharnier draaiende.

De Cetoniinen (PI. I fig. 4"') vliegen met geheel gesloten dekschilden, de achter-

vleugels worden dan door eene uitranding aan de zijden der dekschilden naar buiten

geschoven en uitgespannen; Sisyphus en Osmoderma, die ook met gesloten dek-

schilden vliegen , missen die uitranding aan de dekschilden.
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Zeer opvallend is de groote verscheidenheid in sculptuur der dekschilden

,

waaraan H. J. Kolbe een belangrijk hoofdstuk wijdt, zoo ook uver de oorspronkelijke

nervatuur in deze zoozeer gewijzigde voorvleugels.

Ofschoon door de onderzoekingen van Edgar Kriiger') thans zou gebleken

zijn, dat een aderstelsel in de dekschilden wel wordt aangelegd, doch later ver-

drongen en de sculptuur van anderen oorsprong is, acht ik het toch van belang de

beschouwingen van Kolbe hier nader te bespreken.

De sculptuur bestaat hoofdzakelijk uit langsribben, langslijnen , Uetenstrepen , ketenrijen, stippel-

lijnen of stippelrijen en de daartusschen liggende tussclienruimten ; deze zouden, hetzij onmiddellijk

uit de oorspronkelijke (aan de op de eigenlijke vleugels homologe) aders af te leiden , of wel niet

eene dergelijke nervatuur in verband te brengen zijn. De hoofdaders der vleugels zouden op de dek-

schilden nog aan te wijzen zijn; zoo heeft men nog bij vele Coleoptera langsribben die met de

niiddenader (media), de voorste- en achterste spanader (cubitus anterior en posterior) en de eerste

anale ader (vena analis) overeenkomen. De armader (brachialis) zou zijn de kielvoimige bovenrand,

de randkiel, welke door de epipleuren van den eigenlijken buitenrand gescheiden en bij het groote

meerendeel der Coleoptera gebleven is ; evenals bij de ware vleugels is deze op de dekschilden krachtig

ontwikkeld. Opvallend is dat bij de meeste kever-families alle graden van overgang voorhanden zijn

,

van duideliike langsribben tot een glad, nagenoeg sculptuurloos oppervlak; al deze overgangen treft

men bij verschillende soorten aan
,
ja zelfs varieeren soms de individuen eener zelfde soort in de ont-

wikkeling der ribben.

KoLiiE behandelt uitvoerig het verband tusschen langsribben en keienrijen bij (;Vïrrt/<«j'-soorlen

en wijst er op hoe de op de niet onderbroken ribben voorhanden , ingestoken stippels ons het begin

doen zien van het verdwijnen der ribben en hoe verder door afplatting der schakels van de ketenrij

het meer gladde opjiervlak der dekschilden ontwikkeld is. De ketenrijen zouden met de hoofdaders

overeenstemmen, terwijl de langsribben, welke, zoo.als bij Caralms tdiiccHntHs , telkens één tusschen

twee ketenrijen voorhanden, te vergelijken zijn met de takaders der hoofdaders in de vliezige vleugels,

dus als nevenribben te beschouwen.

Verder zouden de ribben overeenkomen met de zg. tussclienruimten op de dekschilden bij zoovele

Coleoptera. Bij dekschilden die in de lengte gegroefd, gewoon gestreept, of van stippellijnen of stippel-

rijen voorzien zijn , zouden de daartusschen gelegen ruimten als afgeplatte ribben te beschouwen zijn

;

de stippels op de afwisselende tussclienruimten bij vele soorten zouden op de sporen van ketenrijen

duiden. Op een en ander wordt nog gewezen bij Ferouia, I/arpaliis en in 't bijzonder bij het

Afrikaansche Curaliidcn-genws, T efjlus Latr.

Volgens Kolde zou het aantal en de rangorde der ribben (primaire, secundaire en soms nog

tertiaire), alsook de daarmede in verband staande tussclienruimten, tot een schema terug te brengen

zijn. Zoo zouden, wanneer op een dekschild g langsstrepen of stippellijnen en lo daarmede samen-

gaande tusschenruimten voorhanden zijn, de 3e, 5e, 7e en 9e tussclienruimten als primaire, de 2e,

4e, 6e, 8c en loe als de secundaire moeten beschouwd worden. De primaire tussclienruimten zijn

veelal, hetzij allen, hetzij voor een deel van grootere stippen of groefjes voorzien; de 9= vertoont de

meeste groefjes. Gewoonte is bij het tellen van langsstrepen en tusschenruimten bij den naad te

beginnen, ofschoon het juister zou zijn bij de kielvormige randlijn te beginnen; intusschen zijn de

strepen langs de randkiel veel.al uitgewischt, terwijl zij nabij den naad duidelijk blijven, vandaar dat

het tellen , van die zijde uitgaande
,
gemakkelijker is.

I) Zie blz. 37.
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Kij vele CaraHiliU (o. a. liij Ilarpalus) nu zijn lo tussclienniimtcii en 9 langsstrepcn voorhanden.

Wanneer liovcndien , zooals bij vele soorten van Curalnis en bij Calosoma , tertiaire tussclienruiniten

aanwczi;; zijn, dan zijn 17 tussclienruiniten en 16 langsstrepcn voorhanden; de 4e, 8>: en 12c tusschcn-

niimten zijn dan de primaire en veelal door ketenrijen van bultjes aangeduid. Tusschen elke twee

ketenrijen bevinden zicli dan drie gewone, verhevene lijnen, van welke de middelste als de secun-

daire , de beide zijdelingsche als de tertiaire moeten beschouwd worden.

Veelal bevinden zich op de dekschilden vele onregelmatig dooreenstaande, veelal dicht opeen-

gedrongen stippeltjes; deze zouden van regelmatig gerangschikte afgeleid kunnen worden, aangezien

bij naverwante soorten nog regelmatige stippelrijen voorhanden zijn; ook de zg. dubbelrijen herinneren

aan oorspronkelijk aanwezige primaire langsribben , aangezien de in de dubbele rij voorhanden tusschen-

ruimte is eene primaire. Al deze overgangsvormen vindt men bij Chrysomcla , zelfs die met langs-

ribben (bij Siberische soorten).

Eene, tusschen eene, veelal voorhanden, afgekorte naadstreep en het schildje voorhanden, even-

zoo korte tusschenruimte zou van de veelal korte 2e anale ader (XIII) der vliezige vleugels af te leiden zijn.

De structuur der dekschilden vertoont de laagste trap van ontwikkeling bij het tropische Lyciden-

genus CalopUron Gu(5r. De 4 hoofdribben komen met gewone aders in de vliezige vleugels overeen,

alleen zijn zij regelmatiger en dichter opeenstaande; tusschen elke twee hoofdribben bevindt zich

eene, naar de basis afgekorte, fijnere ader, welke overeenkomt met de nevenribben van het boven-

genoemde C("-rt/'/(/t'«-genus Tcfjhis. Alle langsribben zijn door dwarsaders verbonden , waardoor de

sculptuur veelal een eigenaardig tralieachtig voorkomen heeft; ook is de chitinehuid der dekschilden

bij vele soorten evenzoo dun en doorsclüjnend als de membraan bij vliezige vleugels. Hij het exotische

genus l.yciis F. is de in de schouderbuil uitloopende langsrib bij vele soorten kielvormig verheven en

bij het S van meerdere soorten in een stekel uitgetrokken ; volgens KoLliE zou deze vorming geen

bepaalde beteekenis hebben, doch slechts te beschouwen zijn als het gevolg eener hypcrtrophie,

waarbij de massa zich in zooverre ontwikkelt als de hoeveelheid en de ruimte het toelaat. De neiging

tot hypcrtrophie wordt reeds gevonden in den kielvormigen aanleg der schouderbuil.

Het resultaat van KoLliÈ's vergelijkende studie over de dekschilden is, dat de verharding en

verdikking van het oorspronl<eliik vleugelmembraan door chitine-afscheiding, gedeeltelijk van de

vleugeladers uitgaat. De ingestoken groefjes (welke, tegen het licht gehouden, veelal doorschijnend

zijn) in de verdiepte langsstrepcn zouden de resten van het oorspronkelijke vleugelmembraan zijn.

De zijwaartsche afplatting der langsribben tot breede langsbanden, de tussclienruiniten, liet slechts

op elk een van groefjes voorziene langsgroef over; de tusschenruimte tusschen elke twee groefjes van

de langsgroef duidt op eene voormalige dwarsader, welke bij het bovengenoemde genus Caloplcroi:

als zoodanig nog voorhanden is. Eene langsrij van door de dwarsader gevormde veldjes op de dek-

schilden, als bij Calopteroii, is o. a. bij Ilarpaliis tot eene bestippelde of van groefjes voorziene

langsgroef gereduceerd. De stippels of groefjes der langsgroevcn hebben niets te maken met de

groefjes der tusschenruimten. Bij verdere afscheiding van chitine verdwijnen de groefjes in de langs-

groevcn ; daaruit zouden de gladde langsgroevcn , liot ontbreken der langsstrepen en eindelijk de

volkomen gladde dekschilden af te leiden zijn.

Ten slotte vestigt Koi.isE nog de aandacht op het mazig of eenigszins onregelmatig verloop der

ribben op de dekschilden bij vele exotische Cassidiunc; de kleurteekcning schikt zich alsdan gewoonlijk

naar het netvormig aderbeloop; veelal is dit laatste uitgewischt, doch de teekening bewaard gebleven.

Zoo zouden de vlekken op de dekschilden van Chclyinopha potysticha Boh. uit Guadeloupe niet met

zekerheid te duiden zijn, wanneer niet bij eene aanverwante C. nigricollis Boh. uit Bahia dezelfde

vlekken ingednikt waren en met de netsgewijze sculptuur samenhangen. Dezelfde structuur of ten

minste de gewone nervatuur is bij doorvallend licht ook in zulke dekschilden te herkennen, welks

oppervlak gewoon is. Ook op de onderzijde is het ademet meestal duidelijk.
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Bij enkele Coleoptera komt sexiieel dimorphisrae der dekschilden voor, zoo

b. V. bij een aantal Harpahis- en Hydroporini-'s.QoxX.&ix waar het i glanzige, het $

doffe dekschilden heeft; nog meer opvallend o. a. bij Dytisais, Acilius en enkele

Graphoderes-'iooxX.tw , waar de sculptuur der dekschilden bij beide seksen aanmerkelijk

verschilt; bij eenige Dytiscus-soQX\.tn komen als afwijking arrhenoide (d. i. met

het kleed der mannetjes) wijfjes voor.

b. De achtervleugels ').

(Vergelijk de figuren 5, 40, 62; deel I. 64, 75, 77, 100, 106 en 1:8; deel II).

De achtervleugels, meestal ondervleugels of kortweg vleugels genaamd,

zijn vliezig, dun en doorzichtig, bij uitzondering geheel of gedeeltelijk gepigmenteerd

,

in vele gevallen iriseerend en van een verschillend aderbeloop (nervatuur), bestaande

uit langs- en dwarsaders, voorzien.

Bij de Coleoptera dient alleen dit paar vleugels om het lichaam door de lucht

te verplaatsen en zwevend te houden ; het ondersteuningsvlak is zoodoende aanmer-

kelijk verminderd en de vlucht daardoor vertraagd; dit nadeel wordt intusschen

opgeheven door de toename van het oppervlak van dit vleugelpaar; dit wordt nl.

zoozeer vergroot, dat de kevers genoodzaakt zijn het in de rust samen te vouwen.

Terwijl bij de meeste andere Insecten het achterlijf vrij aan den thorax bewegelijk

verbonden is en dientengevolge het zwaartepunt zoo noodig verplaatst kan worden

,

geschiedt zulks bij de Coleoptera, waar het achterlijf innig met den thorax samen-

ij Zijn dus de vleugels bij de Insecten in 't algemeen primitief afgeplatte zakvormige aanhangsels,

opgevuld met cellen, tracheecnvertakkingen en bloed (derhalve in genetisch verband te brengen met

de tracheeënkieuwen der Ep/iemo-idca-Xaryen), geheel ontwikkeld daarentegen zijn zij meestal dun

vliezig en van aders doorweven; toch herkent men den oorspronkelijken toestand daaraan, dat een

bovenste en een onderste membraan van elkaar gescheiden kunnen worden (men kan zulks doen bij

Insecten kort voordat zij uit de pop kruipen, en wel onder water, waarbij de vleugel met een fijn

buisje opgeblazen wordt) en dat de aders op beiden ontwikkeld zijn ; zoodoende bezit iedere vleugel

twee elkaar bedekkende netwerken van aders; toch komt het soms voor dat de aders der beide mem-

branen elkander niet volkomen bedekken.

Het geschikt zijn tot vliegen bestaat vooral in de aanwezigheid van aders of nerven, die als

steunbalken dienst doen en zoodanig gerangschikt zijn, dat het vrij teedere huidvlak in uitgespannen

toestand blijft en de vleugel krachtige bewegingen kan doen, zonder dat het gewicht, dat zoo gering

mogelijk moet zijn, toeneemt. Bij uiterst kleine Insecten is het voorhanden zijn van nerven overbodig

,

zoodat deze alsdan gereduceerd zijn of geheel ontbreken (zoo onder de Coleoptera b. v. bij de

Scydmaeiiidae , Trichopleryi^idae , Lathridüdae , Cioidae , Ptiiüdac e. a.).

De plaatsing der vleugelparen op den 2en en 3en thoracaalring is juist de meest doelmatige, daar

veelal (o. a. bij bijen, wespen, vlinders) de beide paren, .als ware het een enkel paar, tegelijk werken

en omdat het zwaartepunt meer in het midden van het lich.aam gelegen is.

Groote verscheidenheid bestaat er in de schikking, in den samenhang, in het aantal der aders,

alsook in de richting waarin zij loopen. In eene bepaalde rangorde loopt een stelsel van aders op de

vleugels, waarbij de krachtigste aders in den regel meer naar den voorrand gelegen zijn, aangezien

deze voor het doorklieven der lucht het stevigst gebouwd moeten wezen ; daarbij komt dat het

vleugeloppervlak doelmatig gespannen moet zijn , waarom de schikking eenigszins straalsgewijze is.
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hangt en zoodoende weinig bewegelijk is, door middel van de dckschilden
;
deze

vormen nl. , onder het vliegen boven den thorax opgelicht, eene betrekkelijk kleine,

bewegelijke massa boven het zwaartepunt gelegen , welker geringste verplaatsing van

invloed is op de ligging van het zwaartepunt. Neemt men de dekschilden weg, dan

wordt de vliegbeweging wel is waar niet geheel gestoord, doch kan de kever zijne

vlucht niet meer behoorlijk richten, nl. het voortzweven in horizontale richting, het

neerdalen of rijzen, naarmate de plaats die het zwaartepunt inneemt. Volgens

F. Plateau is de normale ligging van het zwaartepunt bij verschillende soorten en

veelal zelfs ook bij de beide seksen eener zelfde soort eene verschillende, doch bij

dezelfde soort en bij dezelfde sekse eener soort altijd gelijk.

Zooals reeds gezegd is, vliegen de Cetoniinen met gesloten dekschilden, terwijl

de vleugels uitgespannen zijn; hier werkt nl. elk der beide dekschilden op de

spanningsas, waardoor men den overgang heeft tot de meest volkomen inrichting

om te richten, nl. bij de Diptera. Bij deze orde is het tweede vleugelpaar vervormt

tot de bekende balanceerkolfjes of halteres, welker werking bestaat in het verplaatsen

van de spanningsas'), terwijl één enkel vleugelpaar, nl. het voorste, dient om de

vliegbeweging tot stand te brengen, en daar dit paar hier niet zeer groot is, wordt

de vermindering van het ondersteuningsvlak gecompenseerd door het toenemen van

het aantal trillingen. Het blijkt dus dat, terwijl o. a. bij de Ilymenopiera en de

Lepidopteni de achtervleugels een ondergeschikte rol vervullen en zelfs bij de Diptera

geatrophieerd zijn, zij bij de Coleoplera uitsluitend en alleen als vliegorganen dienst

doen, terwijl de voorvleugels, als dekschilden, voor het vliegen van ondergeschikt

belang zijn.

In verband hiermede zijn de achtervleugels, bijna zonder uitzondering, grooter

(langer en breeder) dan de dekschilden en worden in de rust op doelmatige wijze

zoodanig samengevouwen , dat zij, behoudens enkele weinige uitzonderingen, daar-

onder geheel geborgen kunnen worden. Zij worden deels in de lengte, deels in de

breedte samengevouwen, nl. aan het uiteinde en aan de basis: op deze wijze is, bij

gesloten dekschilden, niets van de vleugels te zien.

Bij vele kevers zijn de vleugels slechts éénmaal (b. v. Ceramhyx), bij anderen

(o. a. de Staphylinidae en de Curculioniclaé) tweemaal, zelfs bij een aantal ^/<///y'/''>«''''""

driemaal dwarsgevouwen.

In verband met het vouwen bevindt zich in het voorste derde gedeelte van den

vleugel, nabij den voorrand, eene knie- of elleboogsvouw, eene buigingsplaats ,
anders

gezegd een gewricht. Op de plaats waar het vouwen geschiedt, moet nood-

zakelijkerwijze de normale neivatuur eenigszins gewijzigd zijn en is het onderbroken

I) De bewet;ing der halteres is eene op- en neergaande en eene roteerende.
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zijn der langs-, dwars- en terugloopende aders een gevolg van het knikken bij het

vouwen der vleugels.

Het vouwen in de lengte geschiedt volgens eene gevorkte vouwlijn in het

brachiaalveld (zie verder) en wel zoo dat ader V, de media, zich in dit veld iets

naar voren verplaatst en het tusschen de vork liggende gedeelte omgeslagen wordt.

Aldus is het vouwen van het topgedeelte van den vleugel tot stand gebracht. Het

omslaan van het anaalveld , waarbij meerdere vouwen kunnen ontstaan , is een

onmiddellijk gevolg van het opbergen van den vleugel in de rust.

Wat overigens de wijze van vouwen betreft, heeft men, volgens O. Heer, drie

gevallen, i". waar de vleugels geene dwarsvouwen vertoonen, dus niet gebroken

,

maar recht onder de dekschilden gebogen worden: o. a. bij de Buprcsi'ulae (waar

hoogstens de vleugelpunl iets naar binnenwaarts gebogen wordt, dus een overgangs-

toestand), bij Lycus, Atracloccrus , Necydaüs e. a.; zij worden dus alleen in de

lengte gevouwen , het gewricht aan den voorrand ontbreekt dan ook geheel. 2°. waar

de vleugels onder de dekschilden duidelijk gevouwen zijn, doch aan het gewricht

zonder plooi voor het invouwen; het onderste gedeelte van den vleugel is opwaarts

gericht en wordt meer of minder volkomen door het bovenste gedeelte bedekt; de

vleugels zijn tweemaal gebroken: o. a. bij Trichoptcryx , Scaphidium , Caiops en tal

van CurculioniJae (p. a. Chlorophanus , Sitona , Calandra). 3°. waar de vleugels onder

de dekschilden eveneens gevouwen zijn, doch aan het gewricht met eene plooi

voor het invouwen; de buitenrand van het voorste gedeelte van den vleugel vormt

alsdan met het achterste een eenigszins rechten of spitsen hoek: bij de meeste

Coleoptera, als Ciande/a , Calosojiia , Staphylintis , ]{ydrophiliis , Lncanns, Orycks

,

Mcloloniha, Elater, Saperda e. a.

Bij het exotische Zrwc.t;)'/()/«;/(?//-genus Atraclocertis heeft men den meest oor-

spronkelijken vleugelvorm, er is alleen een langsaderstelsel voorhanden; men ziet

daarin het bewijs voor een gemeenscliappelijk grondplan in de nervatuur bij de

vleugels van alle Insecten. Lette men slechts op de nervatuur, dan zou Atractocerus

eerder tot de A^natha {Ep/tc/neride/i) dan tot de Coleoptera moeten gerekend worden.

Bij de Staphylinidae waar de vleugels , tengevolge van de zeer korte dekschilden

,

twee of driemaal in de breedte gevouwen worden, zijn twee gewrichten voorhanden,

liet eene in het eerste derde gedeelte, het tweede vóór het midden; bij vele genera

is nog een derde gewricht voorhanden.

De vleugels der Trichopieryxidae (Fig. 37, deel I) wijken zeer af van die der

overige kevers; bij Trichopteryx o. a. overtreffen de ontplooide vleugels veelal

driemaal de lengte van het lichaam; zij bestaan uit een nagenoeg niet geaderd, op

een langen steel zittend, langwerpig vlies, met lange haren aan den omtrek; daardoor

hebben zij een vederachtig voorkomen. In de rust wordt liet vleugelvlies viermaal
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en de luiren worden zoodanig samengelegd , dat zij , zonder verward te raken , vol-

komen door de dekschilden bedekt worden.

Niet te verwonderen is het dus dat er velerlei bezwaren verbonden zijn aan de

beteekenis der afzonderlijke aders in de vleugels der Coleoptera, te meer daar het

vouwen naar verschillende grondslagen plaats grijpt.

Wanneer, ten gevolge van de geringe grootte der vleugels, nog bovendien

eene reductie der aders optreedt, dan wordt het veelal zoo goed als onmogelijk om

de afzonderlijke aders te bepalen.

Ue studie der kevervleugels is eerst in lateren tijd ondernomen geworden
,

ter-

wijl voor de kennis van de nervatuur der vleugels van andere Insecten-orden, als:

Hvmcfwpkra, Lepuloptera en Dip/era reeds spoedig het groote gewicht begrepen

werd. Toch valt te betwijfelen of de nervatuur der kevervleugels van even groot

belang is voor de systematiek als zulks inderdaad het geval is bij de andere genoemde

orden; immers blijken meestal de vleugels der kevers voor deze Insecten van meer

secundair belang te zijn, daar hier de beweging vooral neerkomt op het meerdere

gebruik der jiooten, die dan ook veel meer veranderlijkheid vertoonen , terwijl

bovendien de vleugels, als waren zij er niet, langen tijd achtereen ojigeborgen blijven.

Over het algemeen geven de Coleoptera de voorkeur aan het gebruik der pooten bij

de voortbeweging, boven het vliegen, behalve o. a. Cic'mdela en de Buprestidae.

De vlucht der kevers is meestal moeielijk en vereischt eene zekere voorbereiding.

Zelfs de beste vliegers, als Cicindela, vliegen niet ver en zijn spoedig vermoeid.

Vele mest- , aas- en waterkevers o. a. vliegen over groote afstanden , doch alleen om

voedsel, water of hun gelijken te zoeken; is het doel bereikt, dan worden de

vleugels opgeborgen.

In den laatsten tijd hebben eenige onderzoekers getracht den bouw der vleugels,

met het oog op de nervatuur, in verband te brengen tot de systematische rang-

schikkinn- en daaruit te geraken zoowel tot een oertype voor de Coleoptera, als tot

een hetwelk ten grondslag ligt voor alle vleugels der Insecten. Hiervoor was het

noodig de vleugels te bestudeeren zoowel bij den poptoestand der volkomen gedaante-

verwisseling, alsook bij die van Insecten met allengs plaats vindende- en met

onvolkomen gedaanteverwisseling.

De eerste die aan de nervatuur der kevervleugels de aandacht schonk was

O. Heer, die daarin een gewichtig hulpmiddel vond om fossiele overblijfselen van

kevers te bestemmen. Verder Burmeister, Roger, Adolph, J. Redtenb.icher,

Brauer, Spuler, Comstock, Needham en onze landgenoot Kemi-ers, die door

hunne onderzoekingen veel tot de kennis der kevervleugels hebben bijgedragen.

De opvattingen loopen bij verschillende schrijvers zeer uiteen, vooral met het oog

op het juiste karakteriseeren der verschillende aders.
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Om de verschillende aders') nauwkeurig te duiden is vooreerst noodig eene nomenclatuur daarvan.

Weuschelijk acht ik het vooraf te schetsen de opvattingen van Adolph over de natuur der aders,

om daarna te wijzen op de daarop gemaakte bedenkingen.

Adolph onderscheidt nl. concave en convexe aders, die zeer verschillend zijn en nimmer

wederzijdsche takken uitzenden, d. w. z. dat nimmer eene convexe ader als vertakking van eene

concave of omgekeerd voorkomt. De concave aders zijn altijd veel zw.ikker aangeduid, de convexe

daarentegen zijn de krachtige, gechitiniseerde ribben, veelal de eenige waarneembare.

In de nog onontwikkelde vleugels gedurende den poptoestand stemt het verloop der Iracheefln

met dat der later te vormen aders overeen ; de tracheeën echter die met de latere concave aders in

verbinding staan, vormen zich onafhankelijk van die welke tot de convexe Ijehooren. Verder blijkt

dat bij de volkomen ontwikkelde vleugels, dus bij het imago, van de bovenzijde gezien, de concave

aders in een dieper niveau liggen dan de convexe; men kan dus spreken van „dal-" en „bergaders".

Aangezien nu deze beide ader-soorten met elkaar afwisselen, iets dat in den meest volkomen staat te

zien is bij de Agnatha (Efheiiieriden) en in de achtervleugels der Ortlioptera , zoo vertoont het adernet

op de doorsnede eene zig-zaglijn. De oorspronkelijke jilooiing in de lengte in smalle strooken verklaart

de afwisselende ligging der beide adersoorten. De convexe aders vormen een kraclitig stelsel, dat de

vleugelhuid uitgespannen houdt.

Bii hooger ontwikkelde Insecten-groepen liggen de beide aders soms in één vlak en zijn niet

altijd van elkaar te onderscheiden; ook komt het wel voor dat concave aders convex, convexe

aders daarentegen concaaf lijken. In het algemeen kan men zeggen dat de zwakkere concave aders

duidelijk zijn bij de lagere Insecten-orden , terwijl ze bij de hooger staanden , als Ifymenoptera

,

Lepidoptcra en ook de Colcoptera , sterk gereduceerd of verdwenen zijn en daar, waar zij kunnen

worden waargenomen, zich meer als vouwlijnen dan als aders voordoen. Toch blijft de voorste en

veelal ook eene achterste concave ader meestal bestaan.

Bij de meeste Insecten worden de in de lengte loopende aders, met hare takken, door dwars-

aders verbonden; deze laatsten staan loodrecht of sclnün op de langsaders, waardoor de stevigheid

van het adernet en, volgens J. Redtknbachkk, ook de bloedsomloop in de vleugels bevorderd wordt.

Moe meer de krachtige langsaders aan de basis groepsgewijze, dicht opeen, vereenigd zijn, des

te beter is het vliegvermogen ontwiklceld (llyineiioptera , Lepidop/era); in het tegenovergestelde geval

dienen de vleugels gewoonlijk meer tot valscherm en is het vliegen minder goed en geschiedt meer

op korte afstanden (.Igiiatha , Ort/wp/era). In het eerste geval zijn de tusschen de krachtige groeps-

gewijze vereenigde langsaders gelegen aders nabij de basis uitgewischt, doch met de naastbij zijnden

door dwarsaders verbonden. Daar nu de tussclienliggende, aan de basis uitgewischte, aders bij eene

dichte vereeniging der krachtige langsaders overbodig blijken te worden , zoo vindt men bij de met

een zoo voortreffelijk vliegvermogen toegeruste Insecten als llymeiwpttra , het meest vereenvoudigde

I) De aders zijn verdikte, holle ribben en te beschouwen als de plaatsen, waar de beide vleugel-

membranen verder van elkaar af liggen en bovendien verdikt zijn; zij vormen zich hoofdzakelijk

daar, waar tracheeön loopen en sluiten dus gewoonlijk eene trachee in. Bij de pas uitgekomen imago

bevindt zich in deze aders ook bloed, daar dit, evenals in de overige lichaamsholte, de tracheeSn

omspoelt. Na eenigen tijd droogt de inhoud der aders op, waardoor de vleugels eerst geschikt

worden voor liet vliegen. Nu zou, volgens Fritz, Muller, Brauf.r, Ricdteniiacher en Spulkr, de

vena marginalis (de costa) zonder trachee ontstaan zijn; Comstock en Nkedham daarentegen

troffen de costale trachee in bijna alle Insecten-orden aan , doch is deze in den regel sterk gereduceerd.

De costa doet zich in elk geval voor als wandverdikking van den voorrand, zoodat het geenszins

onpraktisch lijkt, van een systematisch standpunt beschouwd, deze als ader mede te tellen. Eene

latere beschouwing wordt door Comstock en Nkkdham gegeven in ,,The Wings of Insects. Reprinteil

from The American Naturalist. Ithaca 1S97".
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adernet, terwijl daartegenover de laagst ontwikkelden, die, ingevolge de hierboven genoemde oorzaak

,

slecht vliegen, een bijzonder sterk ontwikkeld adernet vertoonen. Ook kunnen wij zeggen dat de

vereenvoudiging van het adernet der vleugels kenmerkend is voor de hoogst ontwikkelde groepen der

Cohoplaa. Bij den veenmol {Gryllotalpa vulgaris) onder de Orihopicra zien wij in den nog vrij wel

oorspronkelijken toestand der nervatuur van de vleugels de convexe en de concave aders in volgorde

streng met elkaar afwisselen'). Het zijn ongeveer ii— 13 aders die uit de vleugelbasis bij de Insecten

ontspringen, waaiervormig uitstralen en afwisselend concaaf en convex toeschijnen. J. Redtkniiaciii'.k

duidt de convexe aders met I, UI, V, VII, IX, XI, XIII enz. aan, de daartusschen liggende aders

met de even cijfers.

De convexe aders zijn de navolgende: I, de voorrandader (costaalader, costa of vena mar-

ginalis-)); III, de armader (brachiaalader, brachialis, radius of vena scapularis), daar deze

ader als een arm werkt , d. w. z. bij de in de lengte geplooide vleugels (o. a. bij de CoUoptei-a en

ook bij de Orthoplcra); V, de middenader (mediana, media, sector of vena externo-media);

VII, de voorste spanader (cubitus anterior, cubitus of vena cubitalis), aldus genoemd omdat

deze, alsook de volgende convexe ader, de spanning van het middelste en achterste gedeelte van het

oppervlak van den vleugel tot stand brengen ; IX , de achterste spanader (cubitus posterior of vena

in terno-media) ; XI (vena analis); XIII enz. convexe aders van het achterste veld of convexe

anaaladers.

Van de concave aders komen vooral in aanmerking: II als subcostaalader, subcosta of vena

mediastina en VIII als intercubitaalader. De aders X, XII, XIV enz., welke meestal ontbreken,

worden concave anaaladers genoemd, IV en VI zijn gewoonlijk gereduceerd.

Enkele hoofdaders, nl. III, V en VIII, zijn meestal vertakt, of ten minste gevorkt. Deze takken

worden met de ciifers i, 3, 5, de daartusschen liggende concave aders of rudimenten daarvan met

de cijfers 2, 4, 6 gemerkt. Zoo beteekenen : ader III,, III 3, III 5 de drie takken (sectoren) waarin

zich ader III gesplitst heeft; III2, III4, UI 6 de concave aders of lijnen, van welke er telkens een

tusschen twee takken van de armader ligt.

Behalve de voorrandader (vena marginalis) is ook de aimader (vena scapularis) altijd krachtig

ontwikkeld; de middenader (vena extemo-media) daarentegen is soms rudimentair of innig'met de

armader met betrekking tot zijne takken, of met de voorste spanader (vena cubitalis) verbonden.

Deze laatste is intusschen ook niet altijd volkomen en duidelijk ontwikkeld, doch bij de Cohoptci-a

en ook bij de Hciniptcrj in den regel rudimentair.

Van eene rudimentaire of uitgewischte conve.ve ader blijft gewoonlijk eenige aanduiding als eene

verhevene lijn, veelal als eene geel- of bruinachtige chitinelijn over. Van eene uitgewischte concave

ader daarentegen blijft eene verdiepte, doorschijnende lijn over. Dergelijke convexe en concave lijnen

komen veel voor, ook bij de Coleopiera.

Nog valt te wijzen op eene bijzonderheid bij de geknikte, zijwaarts omgebogen of knievormige

aders; op de plaats nl. van de knievormige ombuiging (b. v. bij Cc'rambyx ceydo) vereenigde zich

oorspronkelijk eene langsader, wat te meer waarschijnlijk is, wanneer nog een kort, onderbroken

adertje en in andere gevallen (o. a. bij Buprcstis nistii-a) nog eene iets langere ader voorhanden is.

i) Een schema der vleugeladers, naar J. Th. Oudkmans, is op PI. II fig. i gegeven. De hierbij

gebruikte romeinsche cijfers stemmen niet allen overeen met die door J. Ri;dtenkach);r gegeven en

ook hier in den tekst gebezigd. Oudemans geeft doorloopende cijfers alleen aan de goed ontwikkelde

aders, terwijl die, welke, volgens Redtenbacher, gewoonlijk gereduceerd zijn, lüet van cijfers

voorzien worden. Zoo is bij Oudemans IV de media, bij Redtenbacher V; bij Oudemans V
de cubitus, bij Redtenbacher VII. Ook is de analis eenigszins anders geduid.

2) In het systematische gedeelte van mijn werk bezig ik de aderbenoeming van O. IIki;r, ook

door RoGi'.R gebruikt.

4
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Het op vele plaatsen van liet adernet onderbroken zijn, is slechts het gevolg van eene knikking,

veroorzaakt door mechanisch vouwen in de breedte en in de lengte bij den rusttoestand.

Uit een en ander blijkt dus dat een oogenschijnlijk eenvoudig adernet uit een dichter adernet

is af te leiden •).

Nog onderscheidt men aan den vleugel : de vleugelpunt, denvoorrand, den achterrand, den binnen-

rand en den vleugehvortel en verder het top-, midden- en basale gedeelte, doch ook verschillende

velden welke door de aders ingesloten worden. Zoo heeft men in de eerste plaats die velden, welke

door de hoofdaders I, III, V, VII, IX en XI begrensd w-orden; dit zijn de velden van de ie orde

of hoofdvelden (areae) , welke benoemd worden naar de voorste begrenzende hoofdader. Zoo heeft

men dus: het costaalveld (area costalis) tusschen ader I en III; het brachiaalveld (area bracliialis)

tusschen ader III en V; het mediaanveld (area mediana) tusschen ader V en Vil; het voorste cubitaal-

veld (area antecubitalis) tusschen ader VII en IX ; het achterste cubitaalveld (area postcubitalis) tusschen

ader IX en XI en het anaalveld (area analis) tusschen ader XI en den binnenrand van den vleugel-).

Deze hoofdvelden worden gewoonlijk door eene concave ader of door een tak der voorste hoofd-

ader doorsneden ; deze daardoor gevormde velden van de 2e orde (areolae) worden met doorloopende

nummers aangeduid.

Zoo bestaat daarom het costaalveld, aangezien het door de subcosta of ader II doorsneden wordt,

uit het eerste (C,) en uit het tweede veldje (C2). Uit de brachiaalader of ader III ontspringen meerdere

takken , waardoor het brachiaalveld in eenige veldjes verdeeld wordt. Aldus is het ook meer of minder

bij de volgende hoofdaders. O. a. bevinden zich vele veldjes in het anaalveld op de achtervleugels

der Orthoptcrn , als gevolg van de convexe en de concave langsaders (anaaladers).

Tegenover de aannemelijk toeschijnende beschouwingen van Adolph over convexe en concave

aders, werden bedenkingen aangevoerd door Si'ULER, Comstock en Nekdham, welke schrijvers van

1) Als resultaat van het onderzoek der vleugels bij de verschillende Coleoptera-familiën, komt RoGER
tot het besluit dat een vorm als des te ouder moet bescliouwd worden, naar gelang zijne vleugels

rijker aan bijaders en aan dwarsverbindingen zijn en des te kleiner het topgedeelte is. Zulks is het

meest het geval bij de ]\hihicotii-niiiita , waar bovendien dunne, weeke dekschilden , uit even groote

leedjes bestaande sprieten, gewone 5-ledige tarsen en bovendien een langgerekte abdominale-ganglicn-

keten voorhanden zijn , welke kenmerken duiden op een meer oorspronkelijken vorm der Cokoptera.

Van de Malacodermata zouden alle andere Colcoptei a afgeleid kunnen worden , behalve de

Carahindea , die wegens den eigenaardigen vleugelvorm en de reeds in het basaalgedeelte zich ver-

toonende kromming naar binnenwaarts van de vena externo-media als oudste kevergroep en van den

genieenschappelijken stamvorm, het Iiypothetische ProicUtithcvon , reeds in een tijd afgescheiden zijn,

toen de Malarodeniujta nog niet in hare huidige gedaante en voorkomen ontwikkeld waren.

De oervormen der kevers moeten naverwant zijn geweest aan de Orf/ioptern en Phiiiipemiia

(Neiiroptera s.str.) en zich daaruit ontwikkeld hebben; sommige Carabidae (o. a. het Australische

genus Silphiniioiplia Westw.) lierinneren in habitus aan de lilaltidac.

LAMEiiRK karakteriseert liet oertype der Coleoptera aldus: volkomen metamorphose, 4 Malpighische

vaten (zie Hoofdstuk D), monddeelen kauwend; thorax groot, vrij; tarsen 5-ledig, met een onycliium

(zie verder) tusschen de klauwen; 3 ocellen, 8 zichtbare sterniten (buikhalfringen of ventraalbogen)

aan het achterlijf; uitpuilende, kegelvormige coxae; sprieten met II, niet gedifferentieerde leedjes.

Neemt men de vervorming der voorvleugels tot ilekschilden als eene latere wijziging aan , dan zou

het een vorm van de Plniiipciniiü kunnen geweest zijn, welke wellicht achter schors of in hout zou

geleefd hebben.

2) O. IIi'KR verdeelt de velden eenigszins anders en benoemt ze naar die ader, welke ze van

achteren begrenst; zoo b. v. de area ex t e r n n-ni ed ia tusschen de venae scapularis en externo-

media, de area in terno-niedia tusschen de venae externo-media en interno-niedia, de area
analis tusschen de venae interno-inedia en analis (zie deel I blz. 30 fig 5).
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meening zijn dat J. Rkdienüachicr zich door de genoemde bescliouwingen van ADOl.rir heeft laten

medevoeren. Volgens Comstock en Ni;i;dham ') beging ook Srui.i'.R een fout door de trachee over

het hoofd te zien, welke aan de eerste der hoofdaders, de costa, voorafging; zoodoende werd ten

onrechte de werkelijke tweede hoofdader als eerste geduid en met I gemerkt. Hiermede in verband

achten Comstock en Nici:uirAM het wenschelijk niet van nummers gebruik te maken, maar de hoofd-

aders alleen met de door J. Kkdtknüacher gebezigde namen aan te duiden. Zij noemen dan C de

costa, Sc de subcosta, R den radius, M de media, Cu don cubitus (nevenader van de vena interno-

media van Hekr en Roger), A de anale aders {de venae intenio-media en analis van Heek en RüGER).

De takken van de gevorkte aders worden door de genoemde schrijvers aangeduid met behulp van

de nummering door Redte.np.acher gebruikt, zoo zou de eerste tak van den radius dus zijn Ki.

Wanneer de takken van eene gevorkte ader in aantal zijn gereduceerd door samenvloeiing van

twee of meer takken, iets wat meermalen voorkomt, b. v. wanneer de tweede en derde tak van Jen

radius zijn versmolten, dan wordt die tak aangeduid met R2 -f 3.

De costa is eene enkelvoudige ader.

De subcosta loopt meestal evenwijdig aan en op korten afstand van de costa. De subcostale

trachee is bij vleugels in den pop- of nymplitoestand verreweg in de meeste gevallen gevorkt.

De radius is de krachtigste ader in den vleugel; door zijne groote verscheidenheid biedt hij de

meeste moeite aan. De grondvorm is eene ader met 5 takken, Ri — R5; deze ader vertakt zich in

een enkelvoudigen tak ( R i ) en in een tweeden , welke uit 4 takken bestaat , welke twee aan twee

daaruit ontspringen. In haar geheel geeft men aan dien tweeden tak den naam v.m radiaalsector ( R s

)

well;e dus is onderverdeeld in R 2 , R 3 , R 4 en R 5

.

De media is gewoonlijk driemaal vert.-ikt, doch er komen in ver van ellvaar verwijderde orden

aders voor uit 4 takken samengesteld; in den hypothetischen oervleugel wordt daarom de media als

uit 4 takken bestaande voorgesteld ; deze zijn dan M , , M j , M 3 en M 4

.

De cubitus bestaat, volgens beide schrijvers, uit 2 takken, Cu i en Cu 2; bij de Coleoptera is

menigmaal een 3= tak voorhanden, van daar nog een Cu 3 in den hypothetischen oervleugel.

De anale aders worden aangeduid met 1= A, 2e A en 3e A.

Het aantal dwarsaders dat constant in de vleugels voorhanden is, is zeer gering; het zijn,

volgens genoemde schrijvers: de hum er al e dwarsader (h), welke de costa niet de subcosta in den

basalen vleugelhoek verbindt; de radio-mediale dwarsader (r-m), welke den radius met de media

verbindt, in den rei,'el in het midden v.m den vleugel; de medio-cubitale dwarsader (m-cu) ver-

bindt den cubitus met de media nabij het midden; de mediale dwarsader (m), eene dwarsader

tusschen Ma en M3. Het al of niet voorhanden zijn van deze laatste dwarsader zou meestal van

groot systematisch belang zijn. Eindelijk de arculus (ar), een dwarsader tusschen den radius en den

cubitus, dicht bij de vleugelbasis; deze is feitelijk samengesteld uit een deel van de media en eene

dwarsader.

Ook de cellen heeft men onderscheiden; die in het basaal-gedeelte, gevormd door de hoofdaders

zelf, worden benoemd naar de aders waarachter zij gelegen zijn ; zoo wordt de cel tusschen radius

en media genoemd cel R.

De cellen gevormd door de takken der aders, derhalve meer of uitsluitend in het topgedeelte,

worden eveneens benoemd naar den tak waarachter zij gelegen zijn ; de cel tusschen R i en R 2 heet

dus cel R I . Smelten R i en R 2 samen , dan wordt de daarachter gelegen cel genoemd cel R i -|- 2

.

Wordt eene dergelijke cel weder door eene dwarsader verdeeld , dan spreekt men van ie M2, 2c M2 enz.

Eene longitudinale groef of plooi tusschen den cubitus en de 1= anaalader heet de „anale groef"

(G.); eene longitudinale groef tusschen radius en media heet ,, mediale groef".

Zie ook wat Kkmi'EKS daarover mededeelt in liet Tijtlsr/ir. voor Ent. Deel 45, 11)02.
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Volgens Comstock en Needham zijn deze plooien niet aan aders gelijk; had Adolph dit

begrepen, dan ware de geheele beschouwing over concave en convexe aders voorzeker achterwege

gebleven. De vraag blijft intusscheii in hoeverre <le beschouwingen dezer beide schrijvers juist zijn.

Nadere onderzoekingen zullen daarover ongetwijfeld nog veel onzekers moeten ophelderen; voorloopig

kan het van nut zijn , dat de meeningen der verschillende schrijvers over de vleugels hier zijn mede-

gedeeld.

Zeer belangrijk is nog wat Roger zegt van de phylogenetische ontwikkehng der vleugels. Alle

vleugeltypen bij de Coh'pptcrn zouden derlialve van een oertype ') kunnen afgeleid worden, hetwelk

aan een eersten grondvorm der Colcoplera , uit Orthoptera ontwikl;eld, zou toebelioord hebben. Deze

oervleugeltype kon nog niet in de breedte, doch alleen waaiervormig in de lengte gevouwen worden.

Ten einde nu, bij het toenemen v.an het vliegvermogen , ook de n.aar verhouding in grootte toe-

nemende vleugels snel en behendig onder de verhoornde voorvleugels, de dekschilden , te kunnen

bergen en zoo mogelijk nog sneller tot het spoedig wegvliegen weder te ontplooien, waren bepaalde

wijzigingen noodig. Langs den buitenrand vereenigden zich verscheidene aders tot een bundel of eene

lijst; in liet overige gedeelte van den vleugel ontwikkelden zich 3 aders krachtiger en traden meer op

den voorgrond, terwijl de overige meer of minder afnamen en de beteekenis van bijaders verkregen.

Naar het schijnt zouden bij alle kevers deze lioofdaders uit dezelfde oorspronkelijke aders van den

schematischen oervleugel ontstaan zijn, behalve de vena interno-media, die veelal niet meer dan als

eene bijader ontwikkeld is, terwijl de eene of andere bijader en zelfs hier en daar ook wel eens eene

dwarsverbinding zich zoodanig ontwikkeld heeft, dat deze als hoofdader in 't oog valt. Nu zouden van

de dwarsverbindingen in den schematischen oervleugel velen geheel verdwijnen , doch zouden van

de langwerpige, zeshoekige cellen, die, volgens Roger, door de zig-zagvormige dwarsanastomosen

primitief voorhanden waren, nog de overblijfselen herkenbaar zijn (zie deel I, blz. 30, Fig. 5) in de

ruiten aan het gewricht, aan het „wigvormig vakje", aan de bijna altijd onder een dubbelen hoek

uitgaande dichotomische verJeeling der aders en aan enkele dwarsanastomosen, welke bij vele kevers,

o. a. nog in de area interno-media , overgebleven zijn en aldaar eene kleine of twee boven elkaar

liggende zig-zaglijnen vormen , uit of in welker uiteinden aders ontspringen of intreden.

Roger zegt zeer terecht, dat voor al deze wijzigingen in de nervatuur nog eene oorzaak aan-

neembaar is, dat nl. bij toenemende verharding der voorvleugels, de dekschilden, het gewicht van

het lichaam der Coleoptera, in verhouding tot dat der meeste andere Insecten, grooter werd, en om
dit te overwinnen, het teedere netwerk van den oorspronkelijken insectenvleugel niet meer toereikend

zijnde, daarom de besproken wijzigingen tot stand moesten komen.

De aldus in aantal gereduceerde aders werden tegelijkertijd ook naar de basis krachtiger en

naar de punt zwakker, iets wat nl. in het topgedeelte, met betrekking tot de nabij den buitenrand

geplaatste aders het geval is, welke op de plaats van de uitgewischte cel zelfs volkomen onderbroken

werden, zoodat nu de mogelijkheid tot het dwars vouwen van den vleugel tot stand kwam; het

omgeslagen gedeelte was het topgedeelte van de area externo-media, dit zondert zich duidelijker van

het basale gedeelte der area af dan de tophelften der overige areae en was in den beginne nog zeer

klein. De vena externo-media komt daarbij tegenover de andere aders krachtiger uit en halveert den

vleugel meer of minder diagonaalsgewijze; tegelijkertijd strekte zich deze ader, zoodat zij tot aan het

I) De schematische oervleugel zou, volgens Roger, in grootte ongeveer met die der dekschilden

overeenkomen en in vorm ongeveer aan die der Cnralwidea herinneren ; hij zou in het bezit zijn

geweest van een aantal boogsgewijs, aan den buitenrand evenwijdig loopende, volkomen gelijke aders,

welke door twee rijen zig-zagvormige dwarsanastomosen zoodanig verbonden waren , dat deze een net-

werk van langwerpige, zeshoekige cellen (wellicht ook eene dubbele rij van zulke cellen) vormden;
wellicht was ook de vleugelrand langs den geheelen omtrek door eene randader omgeven.
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gewricht rcclitlijnii; loopt en zicli eerst alilaar l<nicvormiy tot aan den aciiterrand afboog of geheel

nitgewischt werd. Door toeneming van liet arbeidsvermogen onlwiklceUlen /ich de vleugels des temeer

en terwijl zij de deUschilden in oppervlakte meer en meer overtroffen , werd het omgeslagen gedeelte

steeds grooter en kwam dientengevolge het gewricht steeds meer nabij liet midden, ja zelfs nabij de

basis te liggen. Iloe kleiner nu het, den gcheclen vleugel bij de ontplooiing, ondersteunend basale

gedeelte werd, des te krachtiger zich alle tot steun dienende deelen moesten ontwikkelen; vandaar dat

de vena cxterno-media hetzij meer tot den vooirand nadert en daardoor de area externo-media smaller

wordt, of wat vaker het geval is, de vena externo-media vormt eene bocht met de lioUe zijde naar

buiten , zoodat zij aan het uiteinde , i>p de hoogte van het gewricht , dichter bij den voorrand gelegen

is dan in het midden ; om de stevigheid nog te vergrooten , krommen zich ook de vereenigde randaders

in het basale gedeelte naar binnen en vormen aldus, met het sterker naar buiten gebogen topgedeelte

van den buitenrand, den scherpen vleugelrand, welke vooral l.iij de LamcUlcornin als de krachtigste

ontwikkeling onder de vleugels der kevers kan beschouwd worden. Dit tot steun dienende gedeelte,

bestaande uit de basaalhelften der 3 randaders en der vena externo-media, vindt men zelfs bij de

allerkleinste vleugels, waar zelfs alle overige deelen uitgewischt kunnen zijn (zie blz. 44, noot l).

Daar waar reeds vroeg eene aanzienlijke verkorting der dekschilden tot stand kwam, moesten

zich de vleugels naar deze verkorting schikken; het gewricht werd over het midden dichter nabij de

basis verschoven en er ontwikkelde zich tusschen de vleugelpunt en het gewricht een tweede, ja zelfs

nog een derde gewricht (zie blz. 46); zoodoende kon de vleugel driemaal in de breedte gevouwen worden.

De achtcrrand, die voor het gebruik van minder beteekenis is, is teeder gebleven en veelal met

wimperhaartjes bezet; daar waar aders intreden is zij meer of minder ingekorven; de diepste inkerving

bevindt zich in de area analis, waar het basale gedeelte van den vleugel veelal als een afzonderlijk

lobje afgescheiden is en, al of niet, soms zeer lang, bewimperd kan zijn.

Bij uitzondering zet zich de vleugelmembraan voort over de vena marginalis (costa), daardoor

ontstaat een area praecostalis , zooals bij Silpha.

J. Redtenbacher komt tot het resultaat, dat, evenals bij vele andere Insecten-orden, ook bij

de Coleoptera zulk eene verscheidenheid in de nervatuur bestaat, dat het bijna niet mogelijk is eene

scherpe karakteristiek van den kevervleugel vast te stellen. Voor de meesten zouden de navolgende

kenmerken gelden; dat n.1. de vena scapularis (radius) met de vena marginalis (costa) in of

vóór het midden van den vleugel vergroeid zijn, waardoor de vena mediastina (subcosta) zoozeer

ingesloten is, dat zii gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De vleugelpunt is slechts van onduidelijke

chitinestrepen (straaladers 1 voorzien of geheel aderloos. De vena externo-media is krachtig ont-

wikkeld, zelden gewoon, doch meestal in twee takken gedeeld, welke zich, hetzij in de basale helft

(o. a. bij Stal'hyliniis) of in de tophelft vereenigen (o. a. Campylus). De vena cubitalis (cubitus)

is verschillend gevormd, meestal bleek en fijn aangeduid en doet zich veelal voor als eene aanhangende

bijader van de vena externo-media of vena interno-media. De vena iiiterno- media is gewoon of

vertakt, of met eene ingesloten cel (het wigvormige vakje); de vena analis beslaat uit twee, ver

uit elkaar divergeerende, takken, achter den voorsten tak met eene convexe plooi, waarlangs de

vleugel naar onderen omgeslagen wordt. Met uitzondering van de vena cubitalis zijn alle, als

convexe aders geduide, forsch en krachtig ontwikkeld; de concave aders daarentegen, behalve de

korte vena mediastina (subcosta) doorgaans slechts als vouwlijnen aangeduid.

Ganglb.^uer wees er op, dat de nervatuur der achtcrvleugels bij de Coleoptera

tot drie typen zou terug te brengen zijn. L.^meere onderscheidt daarom i=. Cantliari-

forme '), 2^ Staphyliniforme, 3=. Carabiforme Coleoptera. Bij de eerste

De Canlharifornie Coleoptera worden door L.\meekk verdeeld in Terediles, Malacodermes,
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groep (Fig. 64, 75, 77, 100, 106 en 118, deel II) zet zich de middenader (vena.

externo-media) tot over de dwarsvouw voort, welke zich oorspronkelijk voorbij het

midden, meer naar de punt, bevindt; op de hoogte van deze vouw zendt de midden-

ader in het brachiaalveld een terugloopenden tak uit, welke oorspronkelijk door eene

dwarsader met een terugloopenden tak der armader (vena scapularis) vereenigd is.

Bij de tweede groep (Fig. 40, deel I) splitst zich de middenader op de hoogte van

de dwarsvouw in twee tot aan den achterrand doorloopende takken; de dwarsvouw

is meer tot de basis van den vleugel genaderd, welke, zonder dwarsaders, eene

tweede vouw nabij de punt vertoont. P)ij de derde groep (Fig. 5, deel I) eindigt de

middenader op de hoogte van de dwarsvouw, welke zich ongeveer in het midden

bevindt, en vereenigt zich met de armader door een dwarstak, die, hetzij gewoon

of veel meer dubbel is, en eene cel in het brachiaalveld insluit.

2. De pooten.

De pooten der Coleoptera, welke, evenals die der overige Insecten, en zelfs van

alle Arthropoden , in mechanische eigenschappen in 't oog vallend met die der

Gewervelde dieren overeenstemmen, zijn echter van geheel anderen oorsprong,

daar zij uit uitstulpingen van de lichaamshuid ontwikkeld zijn. Bij alle Insecten

staan zij op de plaats van het zwaartepunt ingeplant, derhalve meer naar het midden

van het lichaam, d. i. aan het borststuk; vandaar dat de langlijvige Staphylinidcxe

^

wanneer zij snel loopen , het achterlijf opwaarts naar voren krommen , om zoodoende

het zwaartepunt meer naar voren te verplaatsen en aldus de beweging gemakkelijk

te maken.

Door den schuinen stand der pooten ten opzichte van den romp bevindt zich

het lichaam in stabiel evenwicht; ook zijn 3 paar jiooten bij alle Insecten, als zijnde

het kleinste aantal bij de geheele type der Arthropoden , voldoende om te voldoen

aan alle eischen voor den evenwichtstoestand gedurende de beweging.

Bij de voortbeweging met behulp der pooten worden telkens afwisselend 3

pooten in een driehoek op het ondervlak neergezet en de andere 3 opgelicht; zoo-

doende houden altijd bij lederen stap minstens 3 pooten het gestrekte lichaam in

stabiel evenwicht.

Ofschoon dus bij de voortbeweging van het lichaam door middel van de pooten

,

bij de meeste Insecten, wel is waar alle 6 pooten in werking zijn, wordt toch aan

de middel- en achterpooten de voorkeur gegeven.

Het springvermogen zetelt alleen in het achterste pootenpaar; het is dan ook

Sternoxes, Macrodactyles (Parnides), Brachymeres, Palpicornes, Clavi-

cornes, Phytophages, Heteromeres en Lamellicornes.
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zeer natuurlijk, dat de voortbeweging van een lichaam gemakkelijker van achteren

uitgaat, tloor stooten tegen het ondervlak, dan van voren door trekken.

Soms kunnen de poolen geheel ot" gedeeltelijk in groeven ingetrokken wonicn

(o a. bij Dcrmestes en Byrrhus (i-'ig. 56, deel IV; ook kunnen soms de schenen in

daartoe bestemde groeven aan den onderkant der dijen worden ingelegd; meestal

zijn het alleen de dijen, welke in groeven aan de onderzijde van het lichaam worden

ingelegd.

Wat de lengte der pooten en de onderlinge verhouding in lengte betreft, heeft

men de grootste verscheidenheid. Meestal zijn de voorpooten het kortst; zoo b. v.

bij de Carabidac, waar veelmeer de slanke middel- en achterpooten voor eene

snelle beweging uiterst geschikt zijn; ook de Dytiscidae en GyrinUae gebruiken de

voorpooten niet gedurende de voortbeweging in of aan de oppervlakte van het water;

de Dytiscidae trekken ze tegen het lichaam aan , ile Gyrinidae houden ze daarentegen

uitgestrekt. Bij de Curciilionhlac o. a. zijn de middeljjooten het kortst. Terwijl de

achterpooten in den regel het langst zijn, zijn zij bij de Gyrinidae
.,

zoo ook de

middelpooten , korter dan de voorpooten; hier dienen de voorpooten tot grijpen.

Buitengewoon lange voorpooten, welke de middel- en achterpooten in lengte m

ongewone verhouding overtreffen, heeft men o. a. bij de mannetjes van Acrocinus

longimaniis L. , eene Ccranibvcidc uit Brazilië, Euchirus loiigimanus L. ,
eene Scara-

baeide uit Amboina, van het genus Cyrtoinichelus onder de Curmlionidae en van

eenige C/y/Z^z-rt- soorten.

Bij de volkomen kevers (imagines) bestaan de 3 paar pooten elk uit 5 deelen

(zie ri. I fig. i), n.1.: de heup (coxa), de dijring (t roe ha n ter), de dij

(femur), de scheen (tibia) en de voet (t ar sus). Van deze deelen bestaat de

voet uit meer dan één lid, waarbij het grootste aantal zichtbare leedjes 5 bedraagt. ')

Tusschen de coxa en het lichaam, n.1. alleen bij de vóór-, of ook nog bij de

middelpooten, is in enkele gevallen nog een kleiner of grooter verbindingsstuk of

heupaanhangsel, troc han tinus, zichtbaar (o a. bij Hydrophiltis ,
de Bufires-

iidac, Dascillidae (Fig. 76', deel II), vele Cemmbycidac enz.), hetwelk veel overeen-

komst heeft met het hengsel (cardo) der achterkaken ;
veelal is het slechts door eene

zijwaartsche, driehoekige inkeping van den rand der voorste gewrichtsholten zichtbaar.

De gewrichtsholten (acetabula), waarin de coxae gewoonlijk meer of minder

diep ingezonken en draaibaar zijn, zijn hetzij geheel gesloten (zie blz. 32), of van

achteren of van terzijde open; in het laatste geval zetten de voorste coxaalholten

zich eigenlijk in eene spleet voort, waardoor de trochantinen der voorcoxae onbedekt

zijn (zie hierboven).

1) Zie over liet 6e tarslid, den praetarsus, eenige blad/.ijden verder.
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De coxae staan , hetzij wat meer of wat minder dicht of volkomen aaneen , of

wel zij zijn meer of minder ver van elkaar verwijderd en door eene prosternale

voortzetting gescheiden.

De voorcoxae zijn kogelrond, eivormig of in de breedte cylindervormig, ook

wel meer of minder kegelvormig en soms sterk uitpuilend; het draaien in de

gewrichtsholten is hetzij naar verschillende zijden gemakkelijk , of, wanneer kogel-

vormige voorcoxae diep in de gewrichtsholten ingezonken en aan het uiteinde met

den bodem der gewrichtsholte verbonden zijn, zooals b.v. bij de Curculionidae , meer

beperkt.

De achtercoxae zijn rondachtig, kegelvormig uitpuilend, of wel in de

breedte cylindervormig; in de gewrichtsholten meer of minder bewegelijk; zij stooten

aaneen of zijn door eene voortzetting van het eerste sterniet of van het metasternum

gescheiden. Ook kunnen zij tot meer of minder ontwikkelde dijplaten verbreed

zijn (o. a. Parnidae, Elateridae (Fig. 73'", deel II), Eucncmidae, Dascillidae , e. a.),

welke veelal tot aan de epipleuren der dekschilden reiken en verschillend gevormd

zijn; zij bestaan in vele gevallen uit een binnen- en een buitenblad ').

Ilij de Dytiscidae (Fig. 12 en 13, deel I) zijn de achtercoxae buitengewoon

ontwikkeld en aan den geheelen voorrand met het metasternum onbewegelijk ver-

groeid, zoodat zij een deel van het metasternum schijnen te vormen. Bij Bidessus

zijn zij ook met het eerste sterniet onbewegelijk vergroeid. Bij de Haliplidae (Fig. 9,

deel I) en o. a. ook bij E^iciiietus , Clamlms en Calypiomerus zijn de achtercoxae tot

zeer groote, onbewegelijke, een deel van het achterlijf, benevens de basis der

achterdijen bedekkende, platen verbreed.

De dij ring, t roe ha n ter, welke bij de kevers altijd enkelvoudig is, d. i. uit

één -) enkel stuk bestaat, is gewoonlijk kort, ringvormig, doch veelal slechts aan

eene zijde uitgegroeid, hetzij grooter of kleiner; soms reikt zij alsdan tot aan het

midden van de dij, o. a. bij vele Carabidae {h.w Ptcrostichus). Bij Necrophorus z\}\\

de trochanters der achterjiooten van een meer of minder krachtigen , soms eenigszins

haakvormigen tand voorzien. Bij Gibbiiim (Fig. SS", deel II) zijn de trochanters der

achterpooten zeer groot, slechts weinig korter dan de dijen, bij vele Teiiehrionidae

(Fig. 90, deel II) daarentegen zijn zij zeer klein. Zelden zijn zij met de dij versmolten

(o. a. bij Bo/hrideres). De dijen staan derhalve, hetzij recht op het uiteinde der

trochanters (b. v. Lycidac (Fig. 79', deel II), Apuvi (Fig. 119^, deel II) e. a.),

d. w. z. dat zij door de trochanters duidelijk van de coxae gescheiden zijn; of wel

zij staan scheef tegen het uiteinde der trochanters (b. v. Lampyridae (Fig. 78",

1) Over de ontwikkeling van het buitenblad bij de S/af/n/iitii/at; zie deel I, blz. 151 en Fig. 23.

2) Bij vele llynuiioftern komen duljbele troclianters voor.
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dccHI), Thelep/iori,i(ie{V\g.'&i\ deel II), de meeste Ctirctilionidae {Y\g. 115", deel II)

e. a.), in welk geval de dijen aan eene zijde onmiildellijk tegen de coxae aanstoulen,

zoüdat de trochanters als driehoekige plaatjes daartusschen geschoven zitten.

De dij is het grootste en tevens het krachtigste deel van een poot, aangezien

zich daarin bevinden de spieren, welke de voornaamste bewegingen van den voet,

alsook het bewegen der scheen aan de dij veroorzaken. Daar waar de beweging

hoofdzakelijk met de pooten , dus meer dan met de vleugels, plaats vindt, zijn de

dijen bijzonder krachtig gebouwd; vooral geldt zulks voor de achterpooten bij

springende kevers, waar de dijen meer of minder opgeblazen kininen zijn (o. a. bij

Sciries, Halüdni, Orchcstes e. a.). Vorm en lengte zijn zeer verschillend; bijzondere

inrichtingen komen zelden voor, veelal echter is een tand of doorn, of zijn borstel-

haren aan de binnenzijde voorhanden.

De scheen daarentegen biedt veel meer verscheidenheid van vorm aan, wat

een gevolg daarvan is, dat zij naar buiten gericht is, van het lichaam afstaat en

daardoor meer plaatsruimte inneemt voor de veelvuldigheid in het gebruik. Zij is

minder krachtig ontwikkeld dan de dij en meestal aan het uiteinde, waar de voet

ingeplant is, verdikt of verbreed. De top is hetzij afgeknot of steekt aan ilen buiten-

hoek tandvormig uit, ook is zij wel van meer dan één tand voorzien. Vooral bij

de Rhynchophora (Fig. 117 '-'^^ Jeel II) is het afgeknotte uiteinde uitgerand of nap-

vormig uitgehold en aan den rand van korte borstelharen voorzien; dit vormt het

z.g. korfje (zie daarover deel I, blz. 2; en deel II, blz. 542 en 5431 In vele

gevallen is de scheen van breede tanden voorzien, diep gekorven of meer of minder

scherj) getand; ook wel over de geheele lengte met lange wimperharen of gedeeltelijk

met borstelharen of stekels bezet; bij de Scarabaeidae vertoonen de achterschenen

algemeen kransen van borstelharen of stekels; ook kan eene dichte haarbekleeding

(zg. „zwemharen") voor de zwembeweging doelmatig zijn (ZJytó^/V/^^, Fig. 13, deel 1).

Nog bevinden zich op de schenen soms kantige lijnen of dwarslijsten. Bij kevers,

welke spartelende bewegingen maken (o. a. Conurus , Eucineius , Eustrophus ,
Orchcsia

en Mordella) bevindt zich aan het topvlak der schenen een krans van fijne doorntjes.

Bijzondere vermelding verdienen de bij de meeste Coleoptera aan of nabij het

uiteinde, ja zelfs tot nabij het midden der schenen voorkomende sporen, zijnde

morphologisch bijzonder sterk ontwikkelde borstelharen, welke in de huid bewegelijk

ingeplant staan; deze zijn wel te onderscheiden van de daarop gelijkende stekels of

doornen (o. a. bij de Carabidae komen onbewegelijke eindstekels of spicula aan den

top der schenen voor), welke onmiddellijke voortzettingen van de harde chitinehuid,

volkomen onbewegelijk en gewoonlijk anders gekleurd zijn. Het aantal eindsporen

is, hetzij een of ook wel twee, of wel zij ontbreken totaal. Bij Orchesia (Fig. 93",

deel II), en Scirtes o. a. zijn de eindsporen der achterschenen zeer lang, bij Dibolia
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(Fig. 109'", deel II) is de eindspoor der achtcrschenen breed, naar het uiteinde

verbreed en aldaar diep uitgerand of driehoekig uitgesneden ; bij Amara triaispidata

en Anisoilactylus poeciloiilt-s o. a. is die der voorschenen driepuntig. Bij de Carabidae

zijn de cindsporen hetzij geheel aan den top gezeten (o. a. Carahus , Fig. 3", deel I);

of wel bevindt zich de binnenste spoor, wanneer de binnenrand der scheen aan het

uiteinde diep uitgerand is, aan de basis dezer uitranding (o. a. bij de Scaritini

(Fig. 3 I"
, deel 1) en Anisodactyltis).

Bovendien heeft men bij eene dergelijke uitranding der voorschenen soms nog,

o. a. onder de Staphyli7iidae , eene kamachtige rij van sterke stekelharen , waartegen-

over eveneens eene dergelijke uitranding aan de dij kan voorhanden zijn, welke

gedeeltelijk eveneens borstelig kan zijn; door deze inrichting zouden n.l. in de knie

buiging de sprieten gepoetst worden; liet reinigen der voorpooten geschiedt door de

monddeelen.

Bij het i van Silpha cpaca L. zijn de achterschenen van binnen naast de langste

eindspoor in een hakig gebogen, scherp toegespitsen einddoorn uitgetrokken; dit is

intusschen geen 3"= eindspoor (zie deel I, blz. 410).

Bij de Rhynchophora bevinden zich slechts Iiij uilzondering bewegelijke sporen

aan den top der schenen en zelden meer dan een enkele, onbewegelijke doorn; bij

die soorten, bij welke de tarsen zijdelings nabij den top ingeplant staan, is deze

doorn meestal verlengd en gebogen, de andere tophoek is dan in eene eenigszins

vingervormige voortzetting verlengd. Bij de Hislerulac vertoonen de voorsclienen in

den regel op de voorzijde eene groef om de tarsen in te leggen.

Op de scheen volgt de voet of tars, welke van alle deelen van den poot de

grootste verscheidenheid in vorm vertoont. Evenals bij alle andere Insecten rust de

geheele voet op het ondervlak, zij zijn derhalve zoolgangers of planti-

graden.

De zool is aan den rand of ook wel op de onderzijde met naar buiten gerichte,

korte borstelharen of doorntjes bezet, welke het uitglijden verhinderen en bij de

rustpauzen aangezet worden; deze inrichting is voldoende voor soorten, die langzaam

voortgaan ; zulken echter, die behendig loojjen , springen of spartelen , bezitten

bovendien de hierboven genoemde sporen aan de schenen , om zoodoende een meer

vasten steun op den bodem te geven. Ook doen de klauwen dienst bij het vastklemmen

en klauteren.

Het grootste aantal zichtbare leedjes aan den voet is 5 '), het aantal kan

overigens zeer verschillend zijn, wat zelfs bij hetzelfde individu aan de verschillende

pootparen, of ook wel bij de beide seksen eener soort het geval kan zijn.

I) Zie verder over den praetarsus, bij de pentamere kevers een 6e tarslid.
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Meestal is het aantal, duidelijk in 't oog vallende, leedjes aan de tarsen van

alle pooten 5 (pedes pentameri), o. a. bij alle Caraboidea (behalve bij sommige

Dytiscidac, n.1. de Hydroporini , waar de voor- en middeltarsen scliijnbaar 4-ledig

zijn, aangezien het eigenlijke 4= lid uiterst klein en zelden duidelijk herkenbaar is),

verder bij de meeste Siaphylinoidea , vele Clavicornia , de Brachymera
,
de meeste

Hygrophili, bijna alle Lamcllicornia, de Sienioxia en de meeste Malacodermata.

Dan heeft men kevers, bij welke alle tarsen slechts 4-ledig- (p. tetrameri) zijn,

o. a. bij de Colydüdae , Georyssidae , Hcteroceridae , eenige Aniso/omidae ,
het ? der

Trilomidae en bij Hypocypius onder de Slaphyitnidae; ol" schijnbaar 4- ledig

(p. pseudo- tetrameri), waarbij eene schijnbare vermindering der 5 leedjes tot 4

plaats vindt; hier is bij alle tarsen het eigenlijke i^ lid moeielijk zichtbaar, b. v. bij

enkele Ckridac, of veelmeer het eigenlijke 4= lid is rudimentair en zit in het 3=

verscholen {Cerambyddae, CJirysomeUdae, Bruchidae en Rhynchophcrd); dit rudimentaire

4Mid, dat zich soms als een klein aanhangsel aan de basis van het klauwlid voordoet,

wordt door Kirby „anthrium" genoemd. Terwijl bij bijna alle lihynchophora het

voorlaatste lid rudimentair en bijna onzichtbaar is, is het bij Dryophthorus nog zeer

duidelijk herkenbaar, bij Bnic/iycenis daarentegen schijnt het geheel verdwenen te

zijn; ook bij Platypiis zijn de tarsen duidelijk 5-ledig en is het 4-^ lid in het geheel

niet gereduceerd; als een groote bijzonderlieiti ontbreekt bij Anoplus het geheele

klauwlid, dus ontbreken ook de klauwen.

Bij uitzondering zijn alle tarsen 3-ledig (p. trimeri), o. a. bij eenaantal OxyUlini,

Dinopsis, bij nagenoeg alle Psclaphidae , de Micropeplidae , Trichopteryi^idae en de

Lathridüdac. Schijnbaar 3-ledig (p. pse ud o- trimeri) noemt men den voet,

wanneer eigenlijk 4 leedjes voorhanden zijn, doch het eigenlijke 3' lid uiterst klein

en met een gedeelte van het klauwlid in het lobvormig verbreede 2= lid verborgen

is {Endomychidae en Cocc'mellidac).

Slechts 2 -ledig (p. dimeri) zijn de tarsen o. a. bij Thinobius en naar het

schijnt ook bij het Pselaphiden-gftnns Panaphantus uit Griekenland; of eindelijk

schijnbaar i -ledig (p. raonomeri) (doch eigenlijk onduidelijk 3-ledig) bij 5//w<.v7W.

In de hier genoemde gevallen , waar alle tarsen een zelfde aantal leedjes vertoonen

,

spreekt men van tarsi isomeri. Is echter het aantal leedjes aan de verschillende

pootparen eener zelfde soort verschillend, dan spreekt men van tarsi anisomeri.

Tot deze laatsten behooren de pedes heteromeri, bij welke de voet aan de voor-

en raiddelpooten 5, die der achterpooten 4 leedjes vertoont (hiertoe de Hclcromera,

het i van de meeste Cnoijidac, dat der Crypiophagidae , van Khizophagus^ van

Agathidiiim^ Liodes en de beide seksen van Anisotoma , Cyrfi/sa, Acriius e. a.)

Zelden heeft men 4 leedjes aan de tarsen der voor- en middelpooten en 5 aan

die der achterpooten (o. a. de Bolitocharini en de Myllaenini onder de Staphylinidac)
;
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of alleen de voortarsen met 4 , de middel- en achtertarsen met 5 leedjes (b. v. de

Myrmaioriiini en Pronomneiiii en bij het i van Troglcps en Coloies {Mclyridac).

Bij uitzondering zijn de voortarsen 5-, de middel- en achtertarsen 4-ledig (b. v.

Tanygiiathus , Colenis en het i van Ainplücyllis), of eindelijk de voortarsen 4- en

de middel- en achtertarsen 3-ledig {Agaricop/iagus).

Wat betreft de gedaante, zijn de tarsen meestal draadvormig , d. z. de gang-

t ars en. Bij klim tarsen daarentegen zijn één of meer leedjes dorso-ventraal

gecomprimeerd , breed en meestal van eene tot vasthechten geschikte zool en boven-

dien van sterker gekromde klauwen voorzien ; men treft dezen in 't algemeen aan

bij kevers, die op planten leven; de zool der afzonderlijke leedjes is dan driehoekig,

hartvormig of aan weerszijden (het 3= lid) lobvormig verbreed; in dit laatste geval

wordt zij kortweg tweelobbig genoemd , wanneer zij diep gespleten en van afgeronde

lobben voorzien is (b. v. CeramhyciJae , CurciiUoiüiiac)\ ook kan de zool slechts

eenvoudig gespleten zijn.

Bij zwemmende kevers (b. v. Dyiiscus en Hydrophiliis) zijn de achtertarsen of

ook nog de middeltarsen sterk zijdelings gecomprimeerd; bij Hydrophiliis zijn de

middel- en achtertarsen , bij Dytisctis alleen de achtertarsen nog bovendien van z.g.

zwemharen voorzien.

Overigens kunnen de tarsen op allerlei wijzen ingericht zijn, zonder dat de

grondvorm verloren gaat; de afzonderlijke leedjes kunnen zijn cylindervormig,

omgekeerd-kegelvormig, driehoekig of hartvormig, veelal ook eenigszins rondachtig

of zelfs vierhoekig.

Zijn de tarsleedjes voor een deel zeer kort en breed en zoodanig aaneengevoegd

,

dat zij te zamen eene schijf (pat el la) vormen (zooals b. v. aan de voortarsen bij het

i van Dytisciis, Fig. 15, deel I), welke aan den rand van stijve borstelharen voor-

zien en op de onderzijde met een zeer groot aantal grootere en kleinere zuignapjes

(patellulae) bezet is, dan heeft men een bijzonderen vorm van de „pedes copula-

torii", welke de geschiktheid geven om bij de cojiulatie het ? vast te houden. Ook

op andere wijze voor de copulatie geschikte voortarsen vindt men bij de mannetjes

van vele kevers, waar zij dan eenvoudig verbreed en op de onderzijde van eene eigen-

aardig gevormde zool voorzien zijn; zoo b. v. de voortarsen van Carabus of bovendien

de middeltarsen, o. a. van Harpahis; in het algemeen zijn bij de mannelijke loop-

kevers de eerste 2 , 3 of 4 voortarsen-leedjes verbreed en van eene zool voorzien;

hetzelfde geldt o. a. ook voor vele Staphylinidae , Silpha , enz. Bij het i van Hydro-

pliilus (Fig. 60, deel 1) is slechts één enkel lid der voortarsen driehoekig verbreed,

dit heet dan ,,palma". Dergelijke secundaire sexueele verschilpunten zijn voor het

spoedig onderkennen der seksen van veel belang.

Eigenaardig is de bouw van de voetzool , zoo zelfs , dat zij veelal den kever
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in staat stelt om zich tegen een vertikaal of hoiizonlaal hangend vlak te kunnen

verplaatsen; zoo o. a. tegen glaswanden, gladde boomstammen en tegen de onderzijde

van bladen. Het zoolvlak is hetzij glad en kaal (b. v. bij de Lamci/icornid) of wel

op de eene of andere wijze bekleed, in welk laatste geval de, gewoonlijk breede,

zool lier tarsloedjes een borstelig , hakig , wimperachtig , zwammig , spongieus , viltig
,

schub- of vederachtig voorkomen heeft; zoo b. v. onder de Cerambycidae , Chryso-

melidae en Rhynchopliora , met zeer dicht opeenstaande, matig lange borstelhaartjes

bezet, waardoor de zool er als een borstel uitziet.

Eigenaardig kunnen deze borstelhaartjes gevormd zijn; zoo zijn zij bij Ceramhyx

eetufo I.. nabij hun uiteinde van i of 2 kerftandjes voorzien; dergelijke boktorren

kunnen daarmede tegen glaswanden opklimmen, en daar zij dikwerf hunne tarsen

door den mond halen, zoo schijnt het, dat zij de zool daarvan met speeksel

bevochtigen en reinigen; de voortdurende zorg van deze deelen schijnt wel van

invloed te zijn op het klimvermogen.

Ook de verbreede voortarsen-leedjes bij de mannelijke Carabidae zijn op het

zoolvlak van zeer verschillende, eigenaardig gevormde, uiterst subtiele haren voor-

zien, welke tot het vasthechten bij de copulatie geschikt zijn. De eigenlijke hechtharen

zijn die, welke stijf en aan het uiteinde verbreed en weekhuidig zijn; het plaat- of

schotelvormige uiteinde hecht zich, hetzij door luchtdruk, dus als een zuignapje, of

wel door middel van een, uit het binnenste van zulk een haar te voorschijn komende,

vloeistof, waardoor het een bepaald aankleven wordt.

SiMMERMACHER onderscheidt vier hoofdvormen van dergelijke hechtharen bij de

Carabidae: \°. die welke naar het uiteinde slechts zwak en geleidelijk verbreed zijn

en uiterst dicht aaneenstaan (o. a. bij Carabus en Calosoma geschat op 1000 tot 4000

dergelijke hechtharen op de borstelige zool van een enkel lid); 2°. zulke met de

gedaante van een lang gesteelden , zijdelings gecomprimeerden trechter, waarvan de

rand glad afgesneden (b. v. Oplionns , Harpalits , Badisier e. a.) of iets teruggebogen

{^.v. Picrostkhns, Amara , Bembidium e. a.) is; dergelijke hechtharen staan gewoonlijk

in 2 of 4 langsrijen geschikt en geven aan de zool het eigenaardige schub- of veder-

achtig voorkomen
; 3°. zulke hechtharen , die zich alleen aan het uiteinde in een rond

kelkje verbreeden (b. v. Leïsfus , Noiiophiliis , Elaphnis , Loroeera) ; hier heeft de zool

een spongieus voorkomen. Eindelijk 4°. hechtharen in den vorm van een langer of

korter gesteeld zuignapje (o. a. bij Chlaenius en Licimis, waar de borstelige zool uit

200 tot 400 lang gesteelde zuignapjes, bij Oodes , waar de spongieuse zool uit 30 tot

40 kort gesteelde zuignapjes bestaat); soms treft men overgangen aan tusschen de

beide eerste hoofdvormen (b. v. Nebria en Anisodactylus) ).

I) Het onderzoek van de zool op de doorsnede leert, dat de lieclitliaren met het ondereinde op

poriSn van de chitinehuid van de zool staan ingeplant en in vele gev.allen van een fijn kanaaltje
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Bij de Carabiden-gzntXd. Limnaeum en Blemus vertoont het 4« voortarsen-lid op

de onderzijde een gekromden doorn; bij CiUcnus draagt het != voortarsen-lid aan

het uiteinde een doorn tje aan de buitenzijde. Bij de Ckridae zijn de tarsleedjes aan

de onderzijde van vliezige huidlapjes, arolia, voorzien, welke soms zoozeer ont-

wikkeld zijn, dat zij over de zijden en het uiteinde van het bewuste tarslid uitsteken

en zelfs ingerold kunnen zijn; bij Dascillus draagt het 2= en 4": tarslid aan de onder-

zijde een lobvormig aanhangsel.

Nog heeft men soms aan de onderzijde der tarsleedjes eigenaardige lobvormige

aanhangsels, de z.g. ballen of kussens, pulvilli, b. v. bij vele Buprcsüdae , zijnde

vliezige, naar het schijnt voor uitzetting en inkrimping vatbare, blaasjes; deze

inrichting herinnert aan die bij de vliegen.

Het x" tarslid, d. i. wat op de scheen volgt, is aan de achterpooten bij Longi-

tarsus (Fig. 109 v deel II) even lang als of langer dan de halve scheen en wordt

metatarsus genoemd; het kan scheef naar binnen tegen de scheen teruggeslagen

worden; bij Psylliodes (Fig. 109', deel II) staat dit sterk verlengde 1= lid op een

afstand voor het uiteinde der scheen in een iets verbreed, uitgehold gedeelte van

den bovenrand ingeplant; in de beide hier genoemde gevallen wordt de tars tusschen

de eerste twee leedjes knievormig gebogen.

Algemeen werd aangenomen, dat het laatste tarslid (meestal dus het 5=),

gewoonlijk klauwlid genoemd, en bij de Coleoptera weinig verscheidenheid biedend '),

verschillend gevormde aanhangsels draagt, welke, bij de Insecten in 't algemeen,

naar gelang de functien als klauwen, hechtlapjes (bij de Dipfera , Hymenopicra

,

Ltptdopiera , e. a.) enz. onderscheiden worden; de klauwen zouden dan als gemodifi-

ceerde borstelharen beschouwd worden. Bij nader onderzoek is gebleken , dat de

klauwen aan de bovenzijde van een zeer klein, afzonderlijk leedje, een bijkomend
lid (bij de pentaniere kevers dus een 6= lid), door De Meijere praetarsus

genoemd, ingeplant staan en onmiddellijke voortzettingen, dus vormingen der

geheele chitinehuld, van dit bijkomend lid zijn, derhalve niet homoloog aan haren

of borstelharen. De klauwen zouden dus ontstaan zijn hetzij door eene splijting aan

liet uiteinde van den praetarsus of als dorsale aanhangsels daarvan. De praetarsus is

aan de basis krachtig ontwikkeld, zeer chitineus en naar voren meestal verlengd;

daardoor is het tusschen de beide klauwen, bij verschillende Insecten veelal zichtbare,

voorzien zijn, dat aan of onder den top uitmondt. De uitmonding is meestal moeielijk te vinden,

doch beter bij aan den top verdilite lieclitharen op de zool, o. a. van Ceramhycidae en Ciircnlionidac.

Volgens Dewitz bevinden zich talrijke eencellige klieren onder de chitinehuid van de zool, welke,

door contractie van het protoplasma, eene vloeistof afscheiden, welke door de hechtharen naar buiten

gevoerd wordt.

I) O. a. bij het Zuid-Europeesche //(;///V/i/c«-genus LilliotiKma Rosenh. , is het /.g. klauwlid der

achtertarsen blaasvormig gezwollen.
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en op velerlei wijzen gevormde aanhangsel ontstaan, dat onder den naam van

o n y c h i u m , e m p o d i u m
, p u 1 v i 11 u s , a r o 1 i u m ' ) , p a 1 m u 1 a

, p 1 a n t u 1 a , enz.

bekend is en voor verschillende funptien dient; de naam em podium is volgens

De Meijere de doelmatigste. -)

Wat derhalve tot nu toe als klauwlitl geduid is, blijkt dus inderdaad het voor-

laatste lid te zijn. De praetarsus, in het systematische gedeelte van dit werk steeds

onychium en gewoonlijk bij- of tusschenklau w genoemd, is bij de Coleoptera

meestal sterk (tot aan de inplanting der klauwen) in het voorafgaande tarslid (het

oneigenlijke klauwlid) teruggetrokken; volgens De Meijere, die eene belangrijke

studie over het laatste tarslid hij de Insecten in 't algemeen en bij vele kevers gaf,

is zulks het meest het geval bij de Curcttlionidae , waar het aan de basis, veelal

zoowel aan de boven- als aan de onderzijde, door uitsteeksels van het voorafgaande

lid omklemd is; bovendien zijn de klauwen aan den wortel vergroeid.

Het em podium vertoont bij de kevers meestal in 't geheel geen beteekenis als

hechtorgaan ; aan den top bevinden zich veelal twee of meer borstelharen (o. a. bij

Lucanus, Orxclcs, Hyilrophihts); bij de Trichopterygidiie is het een hechthaar, dat bij

Plenidium in een uiterst klein , ovaal knopje eindigt. Bij enkele Mordellidac en de

meeste Mclyridae (Fig. 84", deel II) bevindt zich aan de basis van elk der klauwen

een meer of minder duidelijk vliezig lapje; vooral bij Psilo/Iirix is dit sterk ont-

wikkeld; bovendien zijn hier de klauwen ongelijkmatig ontwikkeld: de eene klauw

is normaal en vertoont aan de onderzijde het vliezige lapje, terwijl de andere minder

ontwikkeld, slechts met eene dunne chitinelaag bedekt is en geleidelijk in het lapje

overgaat. ')

Wat de gespleten klauwen bij Meloc betreft, blijken hier de bijklauwen, ofschoon

in vorm en geaardheid aan de eigenlijke klauwen gelijk, wegens hunne plaats eerder

met de zijlapjes der vlinders vergeleken te moeten worden; De Meijere toont

aan, dat ze niet aan de basis met de eigenlijke klauwen samenhangen, maar zich

1) De Meijerk duidt de pulvilli en .-iroli.i als zijlobjes (lobuli latcrales) van het empodiuni.

2) Reeds Reaumur wees er op, dat bij de honigbij een 6e tarslid voorhanden is, waaraan de

klauwen en het sterk ontwikkelde luchtkussen gezeten zijn. Volgens Tufi'en West is niet alleen

eeu ongep.aard hechtlapje een aanhangsel van dit 6= lid, doch geldt zulks ook voor de twee hechtlapjes

bij de vliegen; hij beschouwt dit laatste als een diep ingesneden lid, dat met de diep tweelobbige

tarsaalleedjes der Ciirciilioiiidae te vergelijken is.

De Meijere beschrijft den bouw van den eenigen klauw aan de tarsen v.an l\\ii<uliis en de

wijze van beweging aan den praetarsus; verder vergelijkt hij daarmede den toestand, dat twee

klauwen voorlianden zijn, die bij nauwkeurige beschouwing aanhangsels blijken te zijn van een

onparig middengedeelte van den praetarsus, waar de gewrichtsknobbel aan het uiteinde gevorkt is en

daardoor voor lederen klauw een gewrichtsvlak gevormd wordt. liet is nu dit middengedeelte, dat

zicli in de lüerboven genoemde verscliillende aanhangsels voortzet.

3) De Meijere bemerkt, dat hier eene vervorming van den klauw heeft plaats gevonden als

zulks lui een aantal F.phemey'ulc'H het geval is.
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zelfstandig uit het vliezige zijgedeelte van den praetarsus verheffen; zij zouden dus

homoloog zijn aan de echte zij lapjes. Merkwaardig is, dat bij het aan Mc/oCnaveTwante

West-Afrikaansche genus Iletica Lac. de bijklauwen in 't geheel niet klauwachtig

zijn, doch weeke, aan den top stompe lapjes zijn, dus reeds zeer overeenkomen met

de zij lapjes van zekere vlinders. Het empodium is hier slechts een weinig ontwikkeld

bultje.

Bij de Ciiriulionidae is de praetarsus veelal door de aanwezigheid van eigen-

aardige borstelharen gecompliceerd; zoo beschrijft De Meijere aan den praetarsus

van Si/ona Uneaia twee breede, platte borstelharen, die elk op de buitenzijde van

een klauw ingeplant staan; het empodium loopt hier aan den top in twee hoornen

uit, vvelke elk eene lange, haarvormige voortzetting dragen.

Bij Anophis ontbreekt het z.g. klauwlid (4= lid) met den praetarsus en de

klauwen geheel en is het schijfvormige laatste (3"^) tarslid aan de onderzijde met vele

hechtharen bezet.

Merkwaardig is , dat bij een aantal Amerikaansche mestkevers (de genera

Phanacus Mc Leay, Dendropemon Perty, Glyp/odenis Westw. e. a.) de klauwen aan

alle tarsen ontbreken. Ook ontbreken bij een aantal mestkevero, o a. bij het Zuid-

Europeesche genus Ateuchus Web., in beide seksen de voortarsen geheel; bij enkele

Amerikaansche genera, o. a. Phaiiaeus, alleen bij het S, terwijl zij bij het ? zeer

klein of ook wel bij vele soorten van dit genus geheel ontbreken ; ook ontbreken de

voortarsen bij het aan soorten rijke genus Oniiis F., behalve bij de wijfjes van

enkele soorten. Bij Süiwstcrnus Karsch ontbreken niet alleen de voortarsen , maar

ook de tarsen der middel- en achterpooten, welke tot een gewoon, spoorvormig,

klauwloos eindlid gereduceerd zijn.

Wat de klauwen, unguiculi, betreft, is het aantal in den regel 2, bij uit-

zondering is slechts één enkele klauw ontwikkeld (o. a. bij een aantal Pstdap/ndeH-gtnexa

en het Curcul'wniden-gexmi Mononychus); ook bevindt zich bij lloplia aan de achter-

tarsen slechts één enkele klauw, welke echter met twee gewrichtsknobbeltjes aan

den praetarsus verbonden is en als het lemmet van een knipmes naar binnen geslagen

wordt, ook bij Cylnsier ontbreekt de, overigens bij de Dytiscini voorhanden, tweede

klauw aan de achtertarsen ; bij CybisUr scitiellaris Germ. uit Nieuw-Holland zouden

,

volgens Sharp, twee klauwen voorhanden, doch de buitenste kleiner en bewegelijk

zijn. Dat de klauwen aan een en dezelfde tars ongelijk zijn, komt meer voor (o. a.

bij Hoplia en Anisoplia , waar de buitenste grooter en krachtiger is dan de smalle

binnenste; zooals gezegd is, kan deze laatste geheel geatrophieerd zijn). Overigens

zijn de klauwen in den regel aan elkaar gelijk. Bij het Zuidoost-Europeesche Scara-

baeiden-gtau^ Glaresis Er. zijn de klauwen, vooral die der achtertarsen, haarfijn en

zijn zoodanig ingeplant, dat zij aan den praetarsus, ofschoon eenigszins beperkt.
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beweegbaar zijn, zoowel van hoven naar onderen, alsook naar binnenwaarts en een

weinig naar buiten; dientengevolge staan zij meestal iets van elkaar gescheiden (u n g.

di vergen t es), soms sterk divergeerend (ung. divaricati). In andere gevallen

zijn de klauwen aan de basis, soms zelfs tot aan het midden, aaneengegroeid (o. a.

bij vele Curculionidaé).

Het sterk gewelfde en met eene dikke chitinelaag bedekte basale gedeelte van

den praetarsus heet de strekplaat, omdat het een belangrijk aandeel heeft bij het

strekken der klauwen; de bovenzijde van den praetarsus gaat als een dunne membraan

in de bovenzijde van het z.g. klauwlid over; deze is van den onderrand der klauwen

door een membraneus gedeelte, de strekzool, gescheiden. Op de onderzijde aan de

basis vóór de inplanting in den praetarsus zijn de klauwen gewoonlijk van een bultig

uitsteeksel voorzien; worden zij door de contractie van de buigspier en door het aan-

trekken van de aan de basis der strekplaat ingeplante pees naar onderen bewogen

,

dan drukt de strekplaat tegen het „glijdvlak", zijnde de vrije onderkant van het voor-

laatste lid (z.g. klauwlid), welke zoowel weerstand biedt aan het naar onderen trekken

der klauwen , alsook bij het contraheeren van de spier een vasten stand der klauwen

teweeg brengt. Het glijdvlak en de strekplaat zijn aan de basis door een elastieken

band met elkaar verbonden , welke bij het teruggaan van de strekplaat binnen in

het z.g. klauwlid , ten gevolge van het naar achteren aantrekken door de pees , zich

uitzet. Wordt het aantrekken weder opgeheven, dan treedt de strekplaat weder naar

voren, waardoor de klauwen weder gestrekt worden. Het empodium (onychium) met

de daarop gezeten borstelharen , o. a. bij Liicanus cervus (Fig. 63 'i
, deel II) is eene

onmiddellijke voortzetting van de strekplaat.

De klauwen zijn dan eens meer, dan eens minder gekromd; aan de onderzijde

gewoon
,

gaaf, of van een grooteren of kleineren tand , hetzij in het midden , aan

de basis of nabij den top voorzien; ook wel over de geheele lengte fijn getand,

gezaagd of gekamd (o. a. Qiiaihus, Synaptus , de Cisteluiae); ook kunnen zij aan

het uiteinde of bijna tot op de basis gespleten zijn; bij de Meloidae (zie blz. 63)

zijn het als 't ware 4 klauwen aan elke tars. Gewone klauwen treft men aan hoofd-

zakelijk bij op den grond loopende
,
getanden en gespleten klauwen bij die welke op

planten leven.

Bij de meeste Parnidae (Fig. 58", deel 1), bij Haemonia , Dicrafi/htis elegans Y.

en Phxiobius vclatus Beek, is het z.g. klauwlid bijzonder groot en zijn de klauwen

krachtig ontwikkeld en gewoonlijk opvallend lang, waardoor deze dieren zich, in

snel stroomend water, aan planten, steenen en houtwerk als 't ware kunnen vast-

ankeren. Ook zijn gevallen bekend, bij welke het z.g. klauwlid zeer klein en tusschen

de lobben van het 3= lid verborgen is.
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Wat het bewegen van de verschillende deelen der pooten betreft, zoo geschiedt zulks door buig-

zame vliezen aan de gewrichten. In den regel vertoont een voorafgaand lid, tot opneming van de basis

van een volgend, aan het uiteinde eene trechtervormige inzinking of uitholling, gewrichtsholte,

waarin eene knopvormige verdikking, gewrichtsknobbel, van het volgende lid ingeplant is; eene

zoodanige verbinding heeft men van de dij met de scheen , van de scheen met de tars en van de

tarsleedjes onderling. Het draaien der verschillende leden naar alle zijden wordt hoofdzakelijk voor-

komen, doordat het uiteinde van het voorafgaande lid aan de bovenzijde een weinig kapvormig uit-

getrokken of neergebogen is, daardoor is liet naar buiten draaien zeer beperkt; daarentegen bestaat

aan de onderzijde van het uiteinde van dit lid geene belemmering voor eene vrije draaiing naar binnen ;

door de hier beschreven inrichting is eene scharnierbeweging naar binnen mogelijk, naar buiten en

opwaarts daarentegen beperkt.

Het zoo noodige draaien van deu geheelen poot ten opzichte van den romp heeft plaats aan den

trochanter, wanneer deze niet te vast tegen de dijbasis aansluit; in andere gevallen heeft het draaien

plaats aan het coxaaUid. P'ene bepaalde gewrichtsverbinding van de dij in den trochanter Ijestaat niet,

doch deze sluit meestal volkomen daar tegenaan. Veelal vertoont zich aan het uiteinde van de eo.\a,

naast het inplantingspunt van den trochanter, een uitsteeksel, dat in eene ge.vrichtsholie van dezen

laatsten ingrijpt en nagenoeg alleen eene scharnierbeweging van de dij, met welke de troclianter vast

samenhangt, toelaat.

Beweegt zich de coxa hoekig tot de bewegingsrichting van de dij, dan wordt de beweging van

eene met den trochanter vast samenhangende dij, ten opzichte van den romp, eene roteerende. Het

spreekt van zelf, dat ook in die gevallen, dat de coxa plaatvormig over de dijbasis (o. a. bij Carabm:

en Dytisciis), of over een groot gedeelte van den poot (o. a. Haliplidae) ontwikkeld is, alleen van

eene scharnierbeweging sprake kan zijn.

In den regel zitten de coxae in eene gewrichtsholte (.acetabulum), bestaande uit eene eenvoudige

inzinking der chitinehuid van het bewuste thoracaalsegment of van het eerste sterniet, of zelfs van de

lieide eerste sterniten. Een kogelvormig, veelal diep ingezonken, coxaaUid, zooals aan de voorpooten

der Cur,-uHoiiidae , maakt slechts eene beperkte draaiing mogelijk.

Een gewricht heet vrij, wanneer de verbinding der beide leden slechts door een gewrichtsvlies

plaats lieeft; ingesloten is het in alle overige gevallen en wordt alsdan nader onderscheiden in een

kogel- en scharn iergewricht. Bij een kogelgewricht sluit het kegelvormige basaalgedeelte

van eenig deel in eene volkomen daarmede overeenkomende holte, op wier bodem de beide deelen

door eene geleding samenhangen; men treft een dergelijk gewricht veelal aan bij de coxae in de

coxaalholten en bij het eerste tarslid in de scheen ; daardoor is eene draaiing van het deel in meerdere

asrichtingen mogelijk, doch is de bewegelijkheid verschillend naar gelang de diepte der gewrichtsholte.

Bij een scharniergewricht is slechts eene beweging in ééne enkele richting mogelijk, b.v. van de

scheen met de dij, den trochanter met de coxa; hier bevindt zich aan eene zijde van het basaalgedeelte

een klein gewrichtshoofd of gewrichtsknobbeltje in eene daarmede overeenkomende uithoUing. Door

kap- en plaatvormige uitsteeksels wordt eene eenvoudige scharnierbeweging van het bewegelijke deel

mogelijk gemaakt.

Naar gelang het gebruik zijn de pooten der kevers verschillend van gedaante;

zoo onderscheidt men :

i". Looppooten (pedes cursorii), welke meer of minder slank zijn, met

kogelvormige coxae en in den regel met gewone tarsen , b.v. bij de

Carabiiiae , waar alleen de middel- en achterpooten aldus ontwikkeld en



67

voor eene snelle beweging geschikt zijn. de voorpoolen daarentegen niet

(zie blz. 55).

2". Gangpooten (pedes ambulatorii of gressorii), welke krachtiger

ontwikkeld zijn dan de looppooten , langer of korter en gewoonlijk van breede,

zolige tarsen voorzien; deze komen het meest voor en wel de 3 paren.

3". Schuif]) 00 ten (pedes ad m i n i e u 1 osi) , nl. alleen de middelste en de

achterste; hier is de scheen aan het uiteinde verdikt, afgeknot, van een uit-

stekenden rand voorzien of zelfs schotelvormig uitgehold en verbreed; men treft

deze aan bij kevers, welke zich langzaam over het zand of in 't algemeen

op weeken bodem of in mest bewegen , als 't ware langzaam voortschuiven

;

dergelijke pooten vertoonen een breeder ondersteuningsvlak bij het aanzetten

tegen het ondervlak , o. a. bij de Lamellicornia en vele Curculionidae.

4". Springpooten (pedes saltatorii), wat alleen geldt voor het achterste

paar; deze vertoonen sterk verdikte of opgeblazen dijen en veelal verlengde

schenen. Kevers met dergelijke pooten kunnen dikwerf ver opspringen

(b. V. Siirtes , Orchestes , Rhamphus en de Halikinen). Het zijn alleen

kevers met een grooten prothorax welke springen kunnen , derhalve zulken

wier vleugels niet of slechts weinig ontwikkeld zijn; bij de goede vliegers

nl. is tle prothorax verkort. INTerkwaardig is dat sommige kevers knotsvormig

verdikte dijen hebben, zonder dat er van eenig springvermogen sprake is

(o. a. bij Ot-i/'67/;f/-(Z-mannetjes , Molorchus , Donacia crassipes en vooral sterk

bij het exotische genus Sagra F.); dit zijn de pedes clavati.

5". Zwempooten (pedes natatorii) (Fig. 10, 13, 18 en 5o , deel I); hier

zijn de middel- en achterpooten , of alleen een dezer beiden
,
gewoonlijk breed

en zijdelings gecomprimeerd en slechts in horizontale richting beweegbaar;

ook de tarsen zijn gecomprimeerd en voor een deel met dicht aaneenstaande

haren, ,,zwemharen ", bezet, hetzij aan weerszijden of slechts aan eene

zijde, waardoor bij de van voren naar achteren plaats grijpende beweging

der pooten deze haren zich uitspreiden en het oppervlak bij het roeien ver-

grooten. Bij de Dyiiscuiae zijn hoofdzakelijk de achterpooten tot zwemmen

geschikt en bevinden zich de lange, fijne zwemharen gewoonlijk aan de

schenen en tarsen der achterpooten {Dylisciis). Bij de Hygrobüdae zijn de

schenen op den boven- en onderrand van zwemharen voorzien. Bij de

Gyrinidae zijn de middel- en achterpooten tot zwemmen, de voorpooten

daarentegen, zijnde zeer slank en lang, tot grijpen ingericht. Bij Hydrophilus

zijn evenzeer de middel- en vooral de achterpooten tot zwemmen ingericht en

van zwemharen voorzien. Bij de Dyüscidae heeft de beweging der achterpooten

tegelijk plaats, bij A<t Haliplidae , Nygmbiidae en ook de G?r«tó/i;z<:' afwisselend.
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6°. Graafpooten (pedes fossorii), wat alleen de voorpooten betreft, bij

welke de coxae in den regel groot, lang-kegelvormig, de schenen naar buiten

verbreed en aan den buitenrand meer of minder sterk getand of vinger-

vormig gedeeld zijn; daarmede kan de kever in den grond graven of wel

aarde, zand of mest wegkrabben, hetzij om voedsel te vinden of om een

geschikt verblijf te zoeken, b. v. de Scaritini , Histeridae, Heleroceridae

,

Sphaeridium , e. a. ; ook kan zulks alleen bij de wijfjes plaats hebben om

de eieren in te graven, in welke gevallen de voorschenen breeder, meer

gedrongen en van veel krachtiger graaftanden voorzien zijn dan bij de

mannetjes, o. a. bij Lucanus , Copris, Oryctes , Meloloniha, Ceionia e. a.

70. Grijppooten (pedes rap tor ii), zie bij 5°. de voorpooten der Gyri?iidae.

3. Het achterlijf (Abdomen).

Dit gedeelte van het lichaam sluit met de geheele basis tegen den thorax aan.

Op de buikzijde bestaat de begrenzing uit den achterrand van het metasternum en

de achtercoxae, op de rugzijde uit het achterrand-gedeelte, het metaphragnia, van

het metanotum.

Door de aanzienlijke ontwikkeling der thoracaalsegmenten , een gevolg van het

daaraan voorhanden zijn van pooten en vleugels, alsmede van de aanwezigheid van

sterk ontwikkelde spieren daarbinnen , is het verklaarbaar, dat een en ander van

invloed is geweest op de ontwikkeling van het aansluitend (eerste) achterlijfssegment ').

Van dit segment -) nu is het eerste sterniet (de eerste ventraalboog) verdwenen of

sterk gereduceerd.

1) Eene belangrijke verhandeling over dit „segment mediaire" van Latreille (bij vele //rwiv/ff/Avv?)

werd door F. Brauer gegeven.

2) De naam segment duidt eigenlijlc de licli.iamsschijf in haar geheel aan, terwijl ring meer

toepasselijk is op de chitine-bekleeding, het huidskelet, derhalve een chitineuse gordel. Evenals de

thoracaaKingen bestaat een typische achterlijfs-ring in ontwikkelden toestand uit een rugplaat of

tergiet (dorsaalboog) en een buikplaat of sterniet (ventraalboog), welke beiden aan weerszijden

in den regel door een zijstuk, pleura, verbonden zijn. De pleurae bestaan uit twee meerofminder

duidelijk te onderscheiden gedeelten, het aan weerszijden bovenste zijstuk of epimerum en liet aan

weerszijden onderste zijstuk of episternum. In de vliezige verbindingshuid (connexivum) of dicht

nabij deze bevindt zich eene ademhalingsopening (luchtgat of stigma). Het aantal achterlijfsstigmata

bij de Coleoptera is meestal S paar; de Siarabaeidae vertoonen er 7 paar, de Biiprestidae 6 paar, de

Eiiiioiiiychidac en Corcinellidiie 5 paar, de Histeridae schijnen er 4 paar te hebben. Onderling zijn de

ringen door eene vliezige huid verbonden.

Het tergiet wordt gevormd uit twee zijhelften , welke in de dorsale middellijn versmelten ; het

sterniet ontstaat uit een middengedeelte en twee zijstukken. Volgens Rich. Heynions staat de ont-

wikkehng van een afzonderlijk middengedeelte in verband met het ontstaan der buikganglicn , terwijl

de zijstukken als die deelen moeten beschouwd worden, waaraan oorspronkelijk de ledematen (pooten

der Myritipodeii en stiften der Thysanura) zich ontwikkelden.
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Het eerste werkelijke sterniet is dus ten koste van den grooten metathorax en

der achtercoxae verdrongen ; soms is het slechts aan de zijden zichtbaar, terwijl het

in het midden door de achtercoxae bedekt is; bij Gcotrupcs b. v. is het nog duidelijk

voorhanden, doch zeer kort en weekhuidig; zoo ook bij Meloü, waar het eveneens

weekhuidig en aan weerszijden naast de pleurae zichtbaar is, wanneer de dekschilden

worden opgelicht ; onder de Scarabaeidae komen gevallen voor, bij welke slechts eene

meer of of minder duidelijke, harde chitinelijst overgebleven is, welke door eene

tusschen gelegen huid van het 2= sterniet gescheiden is , derhalve vormt deze lijst den

achterrand eener verbindingshuid tusschen het 2= sterniet en den 3=" thoracaalring ').

Zoo hebben de Staphylinidae (behalve de Oxyieliiii) de eerste twee ) werkelijke ster-

niten verloren, zoodat hier het eerste duidelijk ontwikkelde (of eerste vrije of zichtbare)

sterniet de onderzijde is van het 3= tergiet; hier staan 7, bij uitzondering 8 sterniten

tegenover 10 tergiten. Het driehoekige, tusschen de achtercoxae ingeschoven eerste

zichtbare sterniet bij vele Coleoptera, behoort dus oorspronkelijk niet tot den eersten

achterlijfsring. Zulks wordt aangetoond door vergelijking met de segmenteering van

de pop , waar alle deelen ,
overeenkomende met die van de imago , in aanleg gevormd

worden, maar waarvan de gewijzigde ontwikkelingstoestand nog niet zoo ver gevorderd

is. Aan de pop nu ziet men, dat aan de vorming van genoemde driehoekige inter-

coxale voortzetting van het eerste zichtbare (bij de Cerambycidae b.v. het werkelijke 3')

sterniet, de eerste twee gereduceerde sterniten hebben deelgenomen.

Evenals alle overige Insecten bezitten de Coleoptera 10 s) achterlijfssegmenten,

welke voor een deel op velerlei wijzen gewijzigd of gereduceerd kunnen zijn. Zoowel het

sterniet, alsook soms het tergiet van eenigen ring kunnen derhalve zoozeer gereduceerd

zijn, dat niets ervan terug te vinden is. Zeldzamer is een segment geheel of nagenoeg

geheel gereduceerd, dit geldt dan voor het 10= of laatste segment; toch is dit ont-

breken van secundairen aard, daar dit laatste segment oorspronkelijk altijd aanwezig

is en de aanleg of de rudimenten ervan moeten teruggevonden kunnen worden.

Het eerste zichtbare sterniet vertoont soms (b. v. bij de Coccinellidae) achter de

coxae der achterpooten half cirkelvormige lijnen, de z.g. dijlijnen, welke zich dan

ook meestal op het metasternum, achter de coxae der middelpooten, vertoonen; ook

bij HeUrocerus vertoont dit sterniet meestal eene dijlijn.

i) KoLiiE vermeldt dit van de West-Afrikaansche Arclioii centaurus F.; belialve bij dezen zag ik

het ook bij de aanverwante Xylotrupes Gideoii L. en zelfs nog flauw aangeduid bij Oryctes nasicornis L.

2) Volgens Lameere staan die Coleoptera, welke het 2e stemlet nog bezitten, phylogenetisch

lager dan die zonder dit.

3) Soms zouden bij het embryo van bepaalde Insecten 11 segmenten aangelegd worden. Wanneer

bij een volkomen insect (b.v. bij Locusta viridissima , de gewone groene sprinkhaan) 11 segmenten

schijnen voorhanden te zijn, dan wordt aangenomen dat de nering, aangezien deze door deeling

van den loen is ontstaan, geen zelfstandig gevormd segment is.
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Er bestaat verband tusschen de ontwikkeling der laatste achterlijfsringen en den

bouw der copulatieorganen. Bij de Coleoptera zijn de laatste achterlijfsringen aan de

meest uiteenloopende vervormingen onderhevig; zoo is de laatste ring of zijn de

laatste 2, 3, zelfs 4 ringen ingetrokken en veelal gereduceerd of vervormd; in den

regel zijn de laatste sterniten meer gewijzigd of gereduceerd dan de tergiten, vandaar

dat meer vrije of zichtbare tergiten dan sterniten voorhanden zijn, waarbij nog komt

het, reeds hierboven besproken, meestal ontbreken van het eerste sterniet.

Het aantal en de vervorming der ingetrokken en in de voorafgaanden verborgen

kleinere eindsegmenten is, in 't algemeen bij de Insecten, niet alleen naar gelang

der orde, familie of het genus, maar ook veelal naar de sekse verschillend; zoo is

het aantal zichtbare tergiten en sterniten bij het cj van vele soorten eene andere dan

bij het $. In 't algemeen blijkt, dat bij een aantal Coleoptera bij de mannetjes soms

nog een bijkomend zichtbaar sterniet voorhanden is; vooral is dit het geval wanneer

hier het voorlaatste zichtbare sterniet aan den top uitgerand is; zoo heeft b. v. het J

van Ciciihlela 7, het ? 6 zichtbare sterniten; bij Brachynus en Thclcphonis vertoont

het $ 7, het r? 8 , bij een aantal Cisielidae, Melandryidae , vele Cerambycidae e. a.

het ? 5 , het i 6 zichtbare sterniten.

Ook het aantal vrije tergiten (na verwijdering der beide vleugelparen) kan in

beide seksen verschillend zijn; zoo heeft o. a. het J van Cicindela er in den regel 8,

het 9 7; ook vertoonen de wijfjes der groote Carabini en het $ van Brachynus z.<^^tx

het 8= tergiet nog een gi^, de z.g. anaalplaat. De laatste, normaal ingetrokken,

achterlijfsringen zijn, bij versch gevangen exemplaren, door druk gemakkelijk te

voorschijn te brengen.

De ingetrokken segmenten blijven hetzij weekhuidig of zijn zeer chitineus ').

Een merkwaardig voorbeeld van den bouw van het achterlijf o. a. geeft

Ganglbauer van de Histeridac. Er zijn hier nl. 7 zichtbare tergiten en 5 zichtbare

sterniten aanwezig. De laatste 3 tergiten zijn zeer sterk gechitiniseerd, de voorste 4

eveneens chitineus, doch minder sterk. Tusschen het 5« tergiet en het 6<^ (het pro-

pygidium) is aan weerszijden een driehoekig zijstuk ingeschoven , hetwelk door een

dorsaal verlengsel van het y' sterniet gevormd wordt. Ook het 4= tergiet schijnt in

zijne ligging tot het 2= sterniet naar voren verschoven te zijn. Het propygidium -)

is horizontaal of schuin, het pygidium (7*^ tergiet) schuin, verticaal of op de buik-

zijde naar voren omgeslagen. Het i^ sterniet is meestal veel langer dan de volgende

zeer korte sterniten; het is blijkbaar uit de versmelting van twee sterniten ontstaan,

daar het door het 2<' en y tergiet bedekt wordt. Worden de laatste normaal ingetrokken

1) Bij Brachynus zijn de eerste 5 tergiten vliezig, de volgenden chitineus.

2) Zie de beteekenis vau pygidium en propygidium iets verder.
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achterlij fsringen naar buiten gedrukt, dan bemerkt men een ongedeeld 8= en een

gedeeld 9= en 10= tergiet. Onder het 8= tergict ligt het ó"-" sterniet. Het 9* en io«

tergiet bezitten geen daarbij behoorend sterniet.

In liet algemeen is het aantal vrij ontwikkelde of zichtbaar gebleven tergiten

(na verwijdering der vleugelparen) meestal 8 of 7, zeldzamer 10 (o. a. Siaphyliiudae

,

Scaphidüdiie en het i van Necrophorus), 9 bij uitzondering onder de Thelephoridae.

Het aantal vrij ontwikkelde of zichtbaar gebleven sterniten is in 't algemeen 5 , veel

minder 6 (o. a. Carabidae , Dytiscidae, Fselapkidae , de meeste Scarabaeidae , het ?

van Cicivdela), of 7 {Gyrhüdae , bijna alle Staphylmidae , Trkhopierygidae , Thele-

phoridae, het i van Cuindela), zeldzamer 8 (de Oxytelini, het S van Necrophorus

en dat der Lycidae'), of 4 (o. a. bij de HylophiUni, waar de eerste twee met elkaar

vergroeid zijn en bij de meeste wijfjes van Cohn , waar de grootste reductie der

sterniten onder de Silphidae tot stand gekomen is) , bij hooge uitzondering slechts 3

{Sphaerius). Het laatste zichtbare sterniet heet hypopygium. Uit een en ander blijkt

ten duidelijkste, dat het onjuist is om van zooveel achterlij fsringen te spreken als

er uitwendig zichtbaar zijn. Bij die kevers, welke een grooten prothorax hebben, is

het achterlijf het minst bewegelijk, veelal zelfs geheel onbewegelijk. In verband

hiermede zijn eenige sterniten vergroeid, nl. veelal de eerste 3 zichtbare (Carabidae),

ook wel de eerste 4 (b. v. Heteroceridae) , of de eerste 2 (b. v. Bnprestidae , vele

Rhynchophora, Hispini) (bij de Clyihrini de laatste 2 vergroeid); ook wel alle zicht-

bare sterniten , behalve het laatste sterniet of de laatste twee sterniten ; of wel alleen

in 't midden geheel of nagenoeg geheel vergroeid (b. v. Anobiidae); bij de Coprini

de 6 sterniten vergroeid.

In deze gevallen zijn meestal de naden der vergroeide sterniten nog duidelijk

zichtbaar, doch kunnen deze ook voor een deel meer of minder uitgewischt zijn

(o. a. onder de Meh^lonihim). Bij Gyrinus zijn de eerste 3 zichtbare sterniten ver-

groeid en blijven slechts naast de achtercoxae door een rudimentairen naad gescheiden;

daardoor schijnt het alsof slechts twee vergroeide sterniten voorhanden zijn. Onderling

vrij bewegelijk blijven de ringen o. a. bij de Staphylinidae , Silphidae, Malacodermata

,

de meeste Chrysomelidae e. a.

De tergiten zijn, voor zoover zij door de dekschilden bedekt zijn, dunvliezig;

de onbedekte tergiten daarentegen , d. i. vooral wanneer de dekschilden opvallend

verkort zijn, zijn, evenals de sterniten, verhoornd; zoo vertoonen de Staphylinidae

10 verhoornde tergiten.

Bij de Pselaphidae zijn de ringen onderling onbewegelijk, stijf samenhangend,

volkomen verhoornd en onbedekt, met 5 of door versmelting slechts met 3 of 2

vrij liggende tergiten.

Het laatste zichtbare, veelal groote , tergiet, wanneer het derhalve door de iets
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verkorte dekschilden niet bedekt is (o. a. bij de HisUridae , Cryptocephaliis en een

aantal Curcvlionidae het y' , bij Scarabaeidae als Cetonia en vele CurcuUonidae het

8= tergiet) wordt pygidium '), het voorlaatste, dat achter den toprand der dek-

schilden gelegen is, propygidium genoemd. Bij Mordella is het pygidium in een

langeren of korteren stekel uitgetrokken, welke het laatste sterniet aanmerkelijk

overschrijdt.

De aarsopening (anus), eene dvvarssplcet, bevindt zich tusschen de laatste twee

sterniten.

Met betrekking tot de gedaante en de grootte is het achterlijf zeer verschillend;

het kan zijn lang-gestrekt, smal, dun, zeer kort, breed, kegelvormig, eivormig,

toegespitst, afgestompt, cylindervorniig, dorso-ventraal platgedrukt of depres,aan

de zijden kantig, bij Sisyphus is het klein en geheel naar het uiteinde van het

lichaam gedrongen.

Opvallend is het bij Scolytus (Fig. 122^, deel II) van af het 2" sterniet naar

achteren sterk opstijgend achterlijf, daardoor is het lichaam aan het uiteinde als 't

ware scheef afgeknot.

Ook verdient hier vermelding het achterlijf bij Atemeles en Lomechusa , dat van

achteren sterk opwaarts gekromd is en waarvan de eerste 3 onbedekte tergiten aan de

zeer sterk opgerichte zijden bundels van goudgele haren vertoonen, aan welke een

vocht afgescheiden wordt, dat door de mieren gretig afgelikt wordt. Dergelijke gele

haarbundels komen op het achterlijf bij meer mierengasten (o. a. Claviger) voor.

Het laatste zichtbare sterniet vertoont soms een verschillend aantal haarstippen

in beide seksen (b. v. Amara).

Bewegelijke borstelharen aan weerszijden op de sterniten bij vele Cantbidae

(Carabus, Harpalus) worden als z.g. gangborstelharen , setae ambulatoriae,

geduid; zij vertoonen oogenschijnlijk eenige overeenkomst met de stiften, styli, op

de sterniten der Thysaruira. Wat bij de SiaphyUnidac ten onrechte als twee stiften

(styli anales) aan het uiteinde van het achterlijf, aan weerszijden van den anus,

geduid wordt, zijn niet anders dan de twee uiteengeweken deelen van het tergiet

van het genitaal-segment. Doordat deze zijstukken veelal lang en sterk behaard zijn,

herinneren zij in voorkomen aan stiften.

Wat overigens den bouw van het achterlijf met betrekking tot de sekse betreft,

daarbij heerscht zeer veel verscheidenheid. Bijzonder opvallend zijn o. a. bij de mannetjes

van Malthodes de laatste zichtbare sterniten , welke met de daartegenover staande

tergiten een verschillend gevormd copulatie-grijporgaan vormen ; ook bij de mannetjes

I) Veruoki 1 noemt het alleen pygidium wanneer het geldt het Sc tergiet; is het daarentegen

het 7e tergiet, dan noemt hij het pseu do- pygidium.
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van vele Oedemeridac zijn de laatste sterniten tot eene soort grijiiinrichting vervormd.

In 't algemeen kan men zeggen, dat de wijzigingen van het uiteinde van het achterlijf

voor de beide seksen eener zelfde soort, onderling een harmonisch verband doen zien.

Een zeer verschillend gevormd , veelal zeer samengesteld toestel is het copulatie-

orgaan ') der mannetjes, waarvoor dan eens de naam forceps, dan eens die

van penis gebruikt wordt, wat echter geenszins hetzelfde is. De werkelijke roede

of penis is natuurlijk niets anders dan het buisvormige gedeelte, waarbinnen de

ductus ejaculatorius (die bij de copulatie het sperma geleidt) gelegen is, welke laatste

aan het uiteinde (dat is nog binnen in den penis) overgaat in eene vliezige, wijdere

instulping (de praeputiaalzak of het praeputium) uitgaande van den toprand

van den penis; het uiteinde van den duet. ejac. is dus feitelijk (door middel van

het praeputium) met het uiteinde van den penis vastgegroeid. Dit ]jraeputium is nu

eens langer, dan eens korter, ook wel bijna ontbrekend, op allerlei wijze van fijne

stekeltjes, doorntjes of eenige andere sculptuur voorzien, en vervult bij de copulatie

eene belangrijke rol, doordat het als de vinger van een handschoen naar buiten

uitgestulpt wordt en aanzwelt, waardoor de, eerst aan de binnenzijde gelegen,

oneffenheden (stekeltjes, doorntjes, enz.) naar buiten gericht en in de geslachtsopening

van het $ gebracht worden , om meer samenhang te veroorzaken. Bij de Cocci7ieUiihie

heeft men in de plaats van het praeputium eene vrij bewegelijke, lange buis om den

ductus ejac, door Verhoeff sipho genoemd, vermoedelijk ontstaan door diepe

inzinking van de cuticula aan de ringvormige uitmonding van den penis, tusschen

den peniscylinder en den praeputiaalcylinder. In sommige gevallen (o. a. bij Li/cani/s,

Dorens) zet zich de ductus ejacul. buiten den penis in een vast , niet instulpbaar,

doch buigzaam verlengsel, een flabellum, voort.

De penis nu wordt in den regel begeleid door, of meer of minder omhuld met

bijkomende deelen, door Verhoeff para meren, door anderen ook wel kleppen of

valvae genoemd. Deze parameren kunnen op velerlei wijzen vervormd, vergroeid,

doch ook sterk gereduceerd zijn. Meestal zijn zij in de breedte verdeeld in de eind-

en de grondleedjes, welke laatste op hunne beurt weder in twee stukken kunnen

verdeeld zijn. De peniswand eindigt aan den voorrand veelal in twee uitsteeksels;

ook kan het onderste gedeelte zich splitsen in drie deelen , van welke op de zijdeelen

de uitsteeksels staan ingeplant; de onderdeelen zijn alsdan de lamina superior en

inferior en de laminae laterales.

Uit een en ander volgt, dat nimmer sprake kan zijn van een gelijkstellen van

een zeer samengesteld copulatie-toestel als bij de Scarahaeidac , zijnde een bijzonder

I) Verhandelingen over de achterlijfssegmenten en de copulatieorganen der mannelijke Coleoptera

(met kritiek van Weise en Sciiwakz, en tegenkritiek) werden gegeven door C. Vkrhoeff (zie

Literatuur-overzicht).
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ontwikkelde peniskapscl, uit de paiameren gevormd, waarbinnen de werkelijke penis

besloten is (penis met de parameren = forceps), met den werkelijken penis van

een Carabi/s.

Gewoonlijk bevindt zich het geheele mannelijke copulatie-toestel binnen in eene

insluiping aan het uiteinde van het lichaam; het wordt gerekend tot den 9=" achter-

lijfsring en zit aan de buikzijde daarvan in de zakvormig ingestulpte huid ') besloten.

Overigens schijnt in de kennis dezer deelen nog veel duisters te bestaan en bestaat

ook daarin groote verscheidenheid. Vooral is het mannelijk copulatie-orgaan bestudeerd

door Weise en Schwarz, doch deze onderzoekingen zijn door Verhoeff scherp

gecritiseerd.

Bij de Carabidae en Dyfiscidae, waar de parameren gereduceerd zijn, treedt de

sterk gechitiniseerde penis bij de copulatie geheel vrij naar voren ; bij eerstgenoemde

familie is dit orgaan asymmetrisch, naar links gekromd.

Bij de Scarabaeidac is de penis vliezig en blijft bij de copulatie in het uit de

parameren gevormde cliitineuse kapsel zitten.

Vele schrijvers als Kraatz, Reitter , Weise e. a. bepleiten de groote waarde

welke de bouw van het mannelijk copulatieorgaan heeft voor de systematiek, door

nl. met zekerheid de soort vast te stellen; anderen, waaronder onlangs Fr. Hendel,

toonen ook de veranderlijkheid aan van dit lichaamsdeel bij eene zelfde soort -).

Bij de wijfjes zijn bijna altijd 10 tergiten aan het achterlijf te onderscheiden, doch

ontbreken, behalve het eerste sterniet , ook nog het io<= of dit is rudimentair; veelal is

ook slechts een rudiment van het 2= sterniet aanwezig, terwijl het 3= tot het 9' sterniet

altijd voorhanden zijn. Het 9= sterniet is altijd tweedeelig, wat voor het doorgaan

der eieren geschikt is; in dit sterniet bevindt zich de geslachtsopening (vul va of

vagina), welke veelal nagenoeg onmiddellijk onder de anale opening gelegen is.

De opening aan het uiteinde van het achterlijf tusschen pygidium en hypopygium is

dus (in de beide seksen) geen anus of geslachtsopening, doch die eener soort cloaca,

zijnde eene instulping, waarbinnen de geslachtsorganen in rust verborgen zijn. Bij

de paring en bij het eierleggen komen de in de cloaca verborgene deelen te voor-

schijn. Soms steekt in de rust de laatste ring buiten de cloaca uit, zooals bij de

wijfjes van vele Cerambycidae.

Bij kever-wijfjes, welke hare eieren op verborgen plaatsen leggen, in den grond,

in molm van boomen , reten of gaten van hout of schors en ook wel de eieren

moeten schuiven in vooraf gemaakte insnijdingen of gaten van weeke plantendeelen,

zijn de laatste twee of tlrie arhterlijfsringen tot een vers<hillend gevormd legtoestel

II Door BtJRMEiSTER minder juist „ praeputium ", door VEKHOErF „Genitalliautröhre" genoemd.

2) Bij verscheidene Coleoptera zou waargenomen zijn, dat na de copulatie de penis afscheurt en

in de bursa copulatrix van liet $ achterblijft.
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of eene legbuis ') vervormd, welke tevens doelmatig ingericht moet zijn om de

copulatie mogelijk te maken. In die gevallen, waar de eieren geheel vrij op eene

geschikte plaats gelegd worden, is eene legbuis overbodig. Eene aldus gevormde

legbuis kan op de wijze van een verrekijker uitgestoken en weder ingetrokken worden

(o. a. bij Cerambyx). Volgens Pcr.\gallo steekt het ? van Luciola Insitanica (eene

Lampyride) bij het eieren leggen eene legbuis uit, die half zoo lang is als het geheele

achterlij f.

Aan weerszijden van het uiteinde van het 9'= sterniet bevindt zich veelal een

klein, i-ledig, tastervormig aanhangsel. Deze twee aanhangsels, veelal „genitaaltasters"

genoemd, zijn stiften of styli-') (niet staarten of cerci s), zooals wel beweerd werd);

1) Geheel iets anders is eene legboor of ovipositor bij de wijfjes der Thxsaiiura, Odonata

,

Orthoftera, T/nsanoi-tera (Thrifs), Rhyiiciwta, Xeuroftaui en Jlymenoptera (well<e echter niet

overal voorhanden is); deze bestaat uit twee paar, tot een geheel verbondene, ongelede aanhangsels,

gonapophysen genoemd, die zich aan het 8e en ge sterniet, rondom de geslachtsopening, bevinden

(zie hierover bij Oudemans). ^'olgens Verhoeff zijn o. a. bij Dytisciis en Mallhinus rudimenten

van een ovipositor voorhanden ; ook zou , volgens Bertkau , het ? van //omaUsus (eene Lycide) aan

het uiteinde van het achterlijf twee gonapophysen vertoonen. Met de achterste gonapophysen zouden

de parameren bij de mannelijke l^evers homoloog zijn.

2) Na onderzoek is mij gebleken , dat bij het ? van Cerambyx cerdo L. (zie fig. 201 ,
bij Kolbk)

de aan het uiteinde van het achterlijf gezeten genitaaltasters niet aan een loen ring, maar aan weers-

zijden op het gedeelde ge sterniet staan ingeplant; een loe tergiet is voorhanden, doch een loe

stemlet ontbreekt.

3) De beteekenis van staarten, cerci en stiften, styli wordt meermalen verward. Cerci

komen uitsluitend voor aan liet loe achterlijfs- of anaalsegment ; zij zijn oorspronkelijk geleed bij de

Thysanura (behalve het genus Japyx), vele Orthoptera {Blattidae, Gryllidae), de Agnatha (Haften)

en de PUcoptera {Perla e. a.); secundair kunnen zij ook veelal ongeleed (beter i-ledig) zijn en ver-

toonen dan den vorm van tangen (bij de Dermatoptcra , Oor-wormen) of grijpplaten (de overige

Orthoptera en de Odonata), of zij blijven klein (o. a. bij enkele Hymenoptera); bij andere Insecten,

zoo ook bij de imagines der Coleoptera ontbreken zij geheel. Styli, zijnde altijd ongelede, bewegelijke,

in paren aan den achterrand der stemiten staande aanhangsels, daarentegen komen nimmer voor aan

het loe achterlijfs- of anaalsegment, doch kunnen aan het 2c en 3e thoracaal- en aan het ie tot

ge achterlijfssegment voorhanden zijn; aan al deze segmenten gelijktijdig slechts bij de Symphyla

{Scolopendrella) , niet daarentegen bij de Insecten (behalve bij Machilis , waar ze echter aan het

2e en 3e thoracaal-, alsook aan het 2e tot ge achterlijfssegment, spaarzamer bij andere Thysanura

voorkomenV Bij de eigenlijke Insecten of Pterygo^enea zijn zij daarentegen uitsluitend beperkt tot

het ge of genitaalsegment (bij de mannetjes van vele Orthoptera, alsook bij de vrouwelijke Odonata

en Coleoptera); veelal ontbreken zij in beide seksen volkomen. De styli zijn, evenals de haren, aan-

hangsels der chitinehuid en geenszins extremiteiten.

Verhoeff geeft daarvoor als bewijs, dat, behalve reeds het voorkomen, bij Scolopendreila en

Machilis de styli op de coxae der pooten zitten , dus daarvan aanhangsels zijn ;
aan het genitaal- en

praegenitaalsegment van Maehilis o. a. komen, behalve de genitaal-aanhangsels (gonapophysen,

legboor), bovendien styli op de zijhelften der betreffende sterniten voor.

Erich Haase heeft aangetoond, dat de twee zijhelften der sterniten van Maehilis o. a. als ver-

vormde coxae der voormalige achterlijfsextremiteiten moeten beschouwd worden. De genitaalaanhangsels

van het praegenitaal- en genitaalsegment zijn de vervormde, eertijds voorhanden extremiteiten, de

beide zijhelften van het 8e en ge sterniet zijn de vervormde coxae , daarop staan de styli
,
evenals op

de coxae der pooten van meso- en metathorax.
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zij doen dienst bij het zoeken , tasten en zelfs graven naar eene geschikte plaats om

de eieren te leggen, vandaar dat zij soms klauwvormig zijn (o. a. bij Cicindela,

Carabidae , vele Tenebrionidaé).

Merkwaardig is het legtoestel bij Dytiscjis, waar het 9= sterniet lang sabelvormig

uitgegroeid is, van het daarbij behoorende tergiet ver verwijderd staat en in rust in

den 8=" ring teruggetrokken ligt, welke wederom in den 7=» ring steekt, zoodat van

den S^" tot den io=" ring niets te zien is en het 7"= sterniet het achterlijf aan het

uiteinde afsluit; styli ontbreken, wat ook bij vele andere groepen {Luca?iidae , Scara-

baeidae , Meloidae e. a.) het geval is.

Merkwaardig is nog bij het ? van Acanihocinus het langer of korter uitgetrokken

uiteinde van het achterlijf, waar de eileider of oviduct ver buisvormig uitsteekt.

C. GROOTTE, GEDAANTE; HUID OF TEGUMENT, MET
SCULPTUUR, AANHANGSELS EN KLEUR.

De grootte bij de Coleoptera wisselt binnen zeer uiteenloopende grenzen.

Ware reuzen, met de grootste volumina en het meeste gewicht, vindt men onder de

Scarabaeidae (o. a. Dynastes, Megasoma, Chalcosoma, Goliathus), zijnde plompe,

weinig bewegelijke dieren, bij welke zoowel de lengte, breedte en dikte, alsook de

vastheid en het gewicht door geen ander insect geëvenaard worden. Ook onder de

Longicornia bevinden zich reuzen b.v. : Ti/anus, Ctenoscelis, Xixuihrus, Alacrodontia ^.d..

De grootste lengte bij deze kevers kan ruim 14 centimeter bedragen. De grootste in

ons gebied voorkomende kevers zijn: Liicanus cervus en Cerambyx cerdo. Als ander

uiterste rekent men de dwergvormen , o. a. onder de Trichopterygidae , Sphaeriidae

en Corylophidae , welker lengte-afmeting zelfs .'; mm. kan bedragen.

De grootste landbewonende kevers treft men in de tropen aan, de grootste

waterkevers in de gematigde luchtstreek. Sommige phytophage soorten varieeren

veelal individueel in grootte; naast groote exemplaren heeft men kleine, z.g. honger-

individuen (o. a. bij de inheemsche Lucanus cervus, Orycies naskornis , Aromia

moschata e. a.).

Wat de gedaante betreft, ook hierin bestaat zeer groote verscheidenheid.

Kevers, welke zich met snelheid op den bodem of ook wel op planten voortbewegen,

zijn meestal gestrekt, slank en krachtig gebouwd (b.v, Cicindela, de meeste Carabidae,

Staphylinidae en vele Cerambvcidae'); anderen, die zich behendig in het water ver-
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plaatsen (o. a. de Dyliscidae) zijn schijfvormig, eirond of ovaal en meer of minder

dorso-ventraal afgeplat. Kevers, die in boorgaten van hout en boomen leven, zijn

eenigszins cylindervormig (o. a. Aiwbiidae , Apalidae, Scolytidae en vele Colydiidaé);

weder anderen, die achter schors of onder steencu leven, zijn veelal sterk dorso-

ventraal afgeplat, zeer dun, plaatvormig (o. a. Kololepla, vele Cucujidae, het Zuid-

Europeesche genus Cossyphus enz.); dan heeft men nog langwerpige, eenigszins

vierhoekige {Clyihri/iae), spoelvormige {Scaphidiidae) , half-kogelronde enz. Hierbij

komt nog, dat de drie deelen , de kop, de prothorax en het achtergedeelte van het

lichaam, elk voor zich, eene verschillende gedaante kunnen hebben, waarbij het

voorkomt dat hetzij de kop met den prothorax , of de prothorax met het achtergedeelte

van het lichaam, of alle 3 met elkaar in een zelfden omtrek samenvloeien; zoo heeft

men o. a. den eivorm bij Laccophilus , Cercyon, Byrrhus e. a. , den half-kogelvorm

bij de Coccincllidae.

Doorgaans zijn de verhoudingen aldus: het halsschild het dubbele of drievoudige

van den kop ; het achtergedeelte van het lichaam wederom het dubbele of drievoudige

van het voorlijf (kop en halsschild te zamen); ook treft men dikwerf eenigermate

eene geleidelijke uitbreiding naar de breedte aan (b. v. de Carabulae , Cerambycidae

,

Chrysomelidae , enz.). Afwijkende vormen zijn b. v. het J van Li/canus, waar de kop

ongewoon groot is , of integendeel klein ten opzichte van het halsschild (b. v. bij

Hister); een buitengewoon langen kop vertoonen vele Curculmiidae , o. a. Balaninus.

Eene afwijkende , larve-achtige gedaante heeft het ? van Drilus. Enkele vormen (o. a.

Agaihidium, Clambiis e. a.) kunnen den prothorax benedenwaarts tegen het overige

lichaam tot een kogeltje samenballen („kogel v er mogen ") ; Encephalus daaren-

tegen buigt het van boven sterk uitgeholde achterlijf over den kop en gelijkt alsdan

op een kogeltje.

Wat de randen of begrenzingen der afzonderlijke lichaamsdeelen aangaat,

kunnen die zijn: recht, afgeknot, bochtig, gebogen, golvend, uitgerand, uitgesneden,

op- of benedenwaarts gebogen, opgericht, bultig, scherpkantig, gaaf, gezaagd,

getand, gekorven of bewimperd.

Het oppervlak van het uitwendige chitineskelet, dat nu eens vaster en weinig

buigzaam, dan meer zacht en buigzaam kan zijn, heet effen wanneer geene ver-

hevenheden of inzinkingen voorhanden zijn; oneffen daarentegen wanneer kleine,

geringe verheven- of oneffenheden voorkomen, als: groeven, verdiepte lijnen,

indrukken, uithollingen, strepen, lijnen, punten, stippels of stippen, bulten, stekels,

hoornen en ribben; ook kan het oppervlak zijn: ruw, raspachtig , korrelig of

gekorreld, rimpelig of gerimpeld, netsgewijze of lederacbtig gerimpeld, bestippeld,

ook rimpelig-bestippeld (wanneer de stippels zoo dicht aaneen staan, dat ze hier en

daar ineenvloeien), met langsrimpelige sculptuur, segrijnachtig of gechagrineerd, geribd



(wanneer kantig-opgerichte langslijnen door breede groeven gescheiden zijn), gestreept,

gegroefd, ingekrast of met naaldkrassen ; met ketenrijen (lijen van langwerpige ver-

hevenheden), stippellijnen (wanneer de stippels staan op den bodem van verdiepte

langslijnen) of stippelrijen (wanneer de stippels in langsrijen geplaatst staan). Nog

spreekt men van navelstippen of -stippels, wanneer deze nog een middelpunt ver-

toonen. Verder kan de oppervlakte zijn: glad, glanzig, mat, dof, kaal of met haren,

borstelharen of schubben bedekt; ook wel van haarstippels voorzien. Ook heet het

oppervlak: vlak, gewelfd, bultig, uitgehold, stekelig {Hispa)
,
gedoomd, tralieachtig

[DictyopUrus); merkwaardig is het oppervlak van Micropeplus en van vele Meligelhes-

soorten.

Behalve dat de oppervlakte meer of minder fijn behaard kan zijn, heeft men

nog de tast haren of tastborstels aan de sprieten , tasters, de boven- en onderlip;

zoo vertoonen vele in holen levende, blinde kevers op de plaats der oogen één of

meer tastbaren, welke op eene kleine verhevenheid staan. Klierharen, als een-

cellige klieren, heeft men o. a. in de huid van Thelephorus. Haren, borstels, stekels,

doornen, papillen, schubben enz. zijn opperhuidsvormingen, in een groefje ingeplant,

of op eene verhevenheid gezeten.

De beharing is gewoon, wanneer hier en daar tamelijk stijve, lange, alleen-

staande haren ingeplant staan; overigens spreekt men van dicht-'), in rijen- of ver-

spreid behaard, stijfharig, ruwharig, fijn-, viltig-, wollig-, zijdeachtig- , stoffijn-,

neerliggend-, vlekkig- , opgericht-, afstaande of fluweelachtig behaard, borstelig,

bewimperd; ook nog met borstelrijen of borslelvlekken. Merkwaardig is het water-

afstootend viltkleed bij de Parnidae, Heteroceridae en Hydrophilidae; zoo ook de

op blz. 72 genoemde haarbundels bij vele Myrmecophilen.

Van belang voor de systematiek zijn de z.g. ,,h aars tipp en " Ijij sommige

Coleoptera, o. a. die (i of 2) tegen den oogrand, of wel op het laatste sterniet (zie

blz. 72) als sexueel verschil; ook de borstelharen aan weerszijden van den clypeus

bij de Carabidae.

Nog zij hier vermeld de eigenaardige harige plekjes aan de buikzijde van ver-

schillende keversoorten , welke, daar ze alleen bij de mannetjes voorkomen, als

analoog beschouwd worden aan de reukschubben der tarsen van het achterste paar

pooten bij het vlinder-genus Hepialtis, waar het zijn tot knotsvormige lichaampjes

vervormde schubben, welke aan den top eene uiterst fijne opening vertoonen, die

met eencellige klieren in verbinding staan; hetzelfde geldt ook voor de haarbosjes

op het eerste sterniet bij vele nachtvlinders , bij welke de haartjes van kleine kanaaltjes

l) Sommige kevers als: Emiis hirtus , Amphicoma-i,oo\\.en e. a. zijn, als waren het hommelliijen

i^Bontl'its) , zeer sterk beliaard.
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voorzien zijn, die niet eene klier in verbinding staan. Volgens G. Brandes bestaat

het haarbosje ttisschen het i"-- en 2= vrije slerniet bij het .< van Blaps morlisa^a uit

naar achteren gerichte haren van een fijn kanaaltje doorboord, waaruit druppeltjes

eener vloeistof te voorschijn komen , welke uit klieren in den thorax wordt afgescheiden.

Dergelijke reukharen komen ook voor bij Dcrmestes, Pytho e. a.

Merkwaardige vormingen zijn nogdez.g. „vervellingsharcn", zijnde cuticulaire

aanhangsels, welke hoofdzakelijk voorkomen op de teedere , vliezige deelen van het

tegument en bij de vervelling eene belangrijke rol vervullen. Escherich doet

daarover eene belangrijke mededeeling. Deze haren vervullen nl. de oorsi.ronkelijke

rol , om de oude huid mechanisch los te maken ' ) , waarna bij het volkomen insect

eene nieuwe functie begonnen wordt en daarbij tevens eene geheele wijziging van

de oorspronkelijke vervellingsharen optreedt. Escherich ontdekte zulks op de dun-

vliezige huidverbindingen der pleurae en der achterlijfsringen bij een aantal Meloidac

,

vooral bij Meloü variegatus Donov. en naaste verwanten. Hier wordt de dunne ver-

bindingshuid, vooral bij de bevruchte wijfjes, wanneer het achterlijf buitengewoon

is uitgezet, beschut door verhevene lijsten, die steeds evenwijdig loopen aan de

plooien, dus loodrecht op de richting waarin de plooivormende kracht werkt; is de

plooiing in twee richtingen mogelijk , dan lossen zich de verhevene lijsten in afzonderlijke

stukjes op. Niettegenstaande de groote uitzetbaarheid, plooibaarheid en daardoor

dunheid van het huidskelet, is toch op eenvoudige wijze eene zekere vastheid ver-

kregen; men zou het in zeker opzicht kunnen vergelijken met de stevigheid van eene

met koperdraad omwonden gummibuis en het herinnert ook aan de vastheid van den

overigens uiterst dunnen wand der tracheeen. De structuur der verbindingshuid is

zeer verschillend, toch zijn de relief-vormingen te beschouwen als, onmiddellijk na

de laatste vervelling, gewijzigde vervellingsharen, wat vooral duidelijk wordt door

de kleine plaatjes waaruit veelal de lijsten zijn samengesteld. De rangschikking der

lijsten ontstaat door mechanische werking, druk en trekking. De overgang tot de

typische vervellingsharen is duidelijk te vinden, wanneer men met MeloC', naverwante

genera, bij welke goed ontwikkelde dekschilden voorhanden zijn [Cerocotna , MyLibris

e. a), vergelijkt.

Beschubd is het oppervlak, wanneer microscopisch kleine, ronde of langwerpige

plaatjes, gewoonlijk in rijen naast elkaar of gedeeltelijk dakpansgewijze over elkaar

liggen. Met het ongewapend oog gezien doet zich het schubkleed voor als een

bepoederd of met eene fijne stof bedekt oppervlak. Vooral vindt men schubjes bij de

CtircuUonidae , waar zij veelal het geheele lichaam bedekken en, evenals bij de

vlinders, kleur en teekening van het geheele dier bcjjalen. De schubjes zijn hier

I) Reeds werd gewezen op de vervelling bij andere dieren, u. a. de Reptielen , waar ook cuticulaire

vormingen eene dusdanige rol schijnen te vervullen.
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hetzij dof, of vertoonen soms de fraaiste metaalkleuren (vooral bij exotische soorten).

Behalve bij de Curculionidae vindt men ook schubjes bij Anthrenus , een aantal

exotische Lucanidae , bij Hoplia e. a.

FiscHER onderscheidt bij de Coleoptera de navolgende schubjes: ie. de „Schelpachtige", met

de gedaante van een kamschelp {Peclcn); deze zijn eenigszins ei- of cirkelrond, aan het vrije uiteinde

meestal afgestompt, aan de basis in een kort steekje verlengd; het oppervlak vertoont in de lengte

verhevene strepen, welke snoervormig gekorreld zijn (b.v. Cncorrhiiins). 2». ,,Metaalbladschubjes",

meestal fraai glanzig, groen metallisch; in den regel langwerpig, lancet- of bladvormig, zelden kort,

soms iets opwaarts gebogen , meestal met kort afgescheiden steel ; het oppervlak uiterst fijn
,
gewoon

gestreept (h.\. Pfiy/lobiiis argt-n/a/iis). 3e. „Korrelige schubjes", bij welke het oppervlak met dicht aan-

eenstaande korreltjes bedekt is; zij kunnen zijn: cirkelrond, eivormig, lancetvormig enz. ; wit
,
geelachtig,

soms blauw of groen, ook wel parelmoerglanzig (b. v. I/oplia, Polyphylla , Ptimis d-puiictatus e. a.).

ip. „Haar- en vlokschubjes" ; de eersten zijn aan het uiteinde eenigszins toegespitst, doen zich voor

als korte, afstaande, altijd witte haartjes (o. a. \'ali;us, Ceiithorrliynchus); de anderen zijn breederen

doen zich voor als vlokkige, groengele haartjes (b.v. Chloroplianns pollinosus)\ in beide gevallen zijn

zij ongestreept , doch in het eerste geval met eene diclitere , in het tweede geval met eene meer spaarzame

granulatie. 5^. ,,Vezelige schubjes", welker verspreid-korrelig oppervlak uit bundelsgewijze gegroepeerde

langsvezels bestaat, die aan het uiteinde van de schub ongelijk uitsteken (b.v. Anthrinus).

Bestoven (farinosus, p ui ver u len tu s of pollinosus) noemt men het

oppervlak wanneer het met een oogenschijnlijk meelachtig poeder bedekt is, dat

gemakkelijk kan afgewreven worden. Gewoonlijk is dit een geel of geelgroen, zeld-

zamer rood- of witachtig exsudaat of huidsecreet, dat, na verwijdering, bij het

levende dier weder opnieuw wordt afgescheiden; bij microscopisch onderzoek blijken

het meestal kleine plaatjes te zijn, volgens Leydig uit eene wasachtige stof bestaande

{Lixus, Lariniis , vele Cleonus-'sooTtQn).

Is een deel berijpt, dan is de bekleeding zoo uiterst fijn, dat het slechts bij

bijzonder sterke vergrooting is waar te nemen.

Van belang is eindelijk de kleur van het tegument. Een groot aantal kleuren

en nuancen worden door gebruikelijke termen aangeduid, als: wit, krijt-, sneeuw-,

melk-, zilver-, geelwit; grauw, grijs, wit-, aschgrauw, muiskleurig; zwart, diepzwart,

zwartachtig, pekzwart, leikleurig; bruin, pekbruin, bruinachtig, kastanje-, roodbruin,

roestrood, roestkleurig, geelbruin; rood, steen-, geel-, bloed-, vermiljoen-, schar-

laken-, purperrood; blauw, lazuur , hemels-, staal-, zwart-, groen-blauw, blauwachtig;

geel , zwavel- , stroo- , oker- , bruingeel , witachtig- , vuil- , bleekgeel
;
groen

,
groen-

achtig, smaragd-, olijf-, zeegroen; goudglanzig, bronzig, bronsglanzig of bronskleurig,

geel- of roodkoperkleurig , metallisch, metaalglanzig, loodkleurig. Verder spreekt men

nog van vet-, zijde-, parelmoerglanzig, iriseerend '), gemarmerd, wolkig, vlekkig,

bontgekleurd; met venstervlekken , wanneer plaatselijk eenig deel doorzichtig is; of

I) Merkwaardig is het iriseeren der achtervleugels van vele kevers bij opvallend licht.
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van druppels (guttae) voorzien, zijnde gele of witte, druppelvormige vlekken op

een eveneens licht gekleiirden grond (b. v. Coccinella lo-, 12-, 14-, 15-, 16-, 18-,

20-gutlata) ').

Vele kleuren gaan na den dood verloren, zoo o. a. de fraai roode en ook wel de lieldergele

kleuren der Coccinellidae ; het rood wordt nl. bruin- of geelachtig. Ook het fraaie groen en de

metaalglans -) der Cassida's verdwijnt en wordt t;eel- of hruinaclitig; volgens Leydu; zou hier blad-

groen (chlorophyl) voorlianden zijn, dat in liet licliaam van liet doode dier, evenals in de verdorde

bladen der planten , bruin of geelbruin wordt. Volgens Si.aier zou de lederachtige kleur bij vele

Dymistiiii , Meloloiithhii en Elatcridae samengaan met de aanwezigheid van tannine in de huid dezer

blad- en Iioiitetende kevers.

Bij vele kevers variöeren de individuen zeer in kleur; dit zijn dan de kleur-verscheidenheden of

kleur-aberraties. Bekende voorbeelden zijn o. a. Geotrtipes veriialis, welke van fraai blauw of groen

tot zwart varieert; ook Ckrysoiiiela varians enz. De grootste kleur-verscheidenheid vindt men onge-

twijfeld bij de CocchieUidae , wa.ar het meer gelden bonte kleuren en niet metaalkleuren.

Bij vele kevers bestaat de teekening uit „banden, strepen of vlekken", hetzij

licht gekleurde oj) donkeren, of omgekeerd donker gekleurde op lichten "-rond.

Door het meer of minder uitgebreid zijn van het een of liet ander, waarbij banden

tot vlekken of stippen opgelost, of stippen en vlekken tot banden kunnen versmolten

zijn, zijn ook vele kleur-aberraties en variëteiten ontstaan. Dergelijke, interessante

voorbeelden , waarbij veelal een volledige keten van kleur-aberraties de uiterste vormen

verbinden, treft men o. a. aan bij vele Coccinellidae , waar b. v. het rood van

Caccinella bipunctata door allerlei overgangen in zwart overgaat; het begint dan met

roode e.xeraijlaren , daarop roode exemplaren met zwarte stippen , strepen , vlekken

of banden, vervolgens komt men tot de zwarte individuen met roode banden,

vlekken, strepen of stippen, en eindelijk de zwarte exemplaren. Onderzoeken wij

naar den oorsprong der kleuren, dan moet blijken of de lichte dan wel de donkere

kleur de meest oorspronkelijke is. In het genoemde geval is rood de grondkleur,

terwijl de zwarte kleur voortspruit uit het meer en meer de overhand nemen en het

ineenvloeien der zwarte stippen, strepen, vlekken of banden.

Zoo wijst KoLBE op de verscheidenheid der kleuren bij Btiprestis flavomaciilata F., waar de

dekschilden op gelen grond donker metaalkleurige banden vertoonen , welke zich met een evenzoo

gekleurden langsband van den naad en een van den buitenrand verbinden, zoodat zij op elk der

dekschilden 4 in de lengte geplaatste gele vlekken insluiten. De uitbreiding der donkere metaalkleur

gaat veelal zoo ver dat slechts eene enkele gele basaalvlek overblijft. Aangezien de metaalkleur tot de

opperhuid (cuticula of epidermis), de gele kleurstof tot de daaronder gelegen cellenlaag (hypodermis)

(PI. II, fig. 3) behoort, zoo volgt hieruit dat de oorspronkelijke verhouding der kleuren aangewezen

wordt door de eenvoudiger kleuren van den liypoderniis. Ook volgt hieruit dat de levendige metaal-

kleuren der dekschilden bij de meeste Biiprestidae de oorspronkelijke gewone kleur der massa door

1) Toch wordt de uitdnikking „gutta" ook meermalen gebruikt voor gele of witte vlekken op

donkeren grond (b. v. Biiprestis %-^uttata).

2) De metaalglans der Cassida's blijft lang behouden door de onderzijde der dekschilden met
glycerine te bestrijken , ook veelal jaren lang door ze in alcohol te bewaren.

6
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overwoekering meer of minder verdrongen hebben '). Men vindt dan oolc BnprestiJae die de meer

primitieve kleuren vertoonen, d. w. z. in de plaats van de schitterende metaalkleuren, slechts de gewone

kleuren der groote massa onder de kevers; daarbij is de chitinehuid ook niet zoo vast als overigens bij

de metallisch gekleurde vertegenwoordigers dezer familie.

KOLBE vermeldt nog meer voorbeelden, waar o. a. bij kevers achter elkaar geplaatste, donkere

dwarsbanden op den lichten grond der dekschilden voorhanden zijn , of bij nagenoeg geheel donker

gekleurde dekschilden van eene dergelijke schikking zijn af te leiden. Ook zijn vele gevallen bekend

dat op een lichten grond dwarsbanden van een donkeren naad- of donkeren buitenrand der dekschilden

uitgaan ; deze zijtakken zouden dan de aanhechtingsplaatsen der banden zijn , welke bij aanverwante

soorten volkomen ontwikkeld zijn; wellicht zijn in zulke gevallen de banden verdwenen.

Zijn de dekschilden van een lichten langsband of eene langsstreep voorzien, dan schijnt dit te

duiden op een dicht tot elkaar naderen van den naad- en den randband. Veelal is eene donkere kleur

slechts op het achtergedeelte der dekschilden voorhanden, terwijl het voorste gedeelte geheel eenkleurig

geel, rood of bruin blijft; ook het omgekeerde kan het geval zijn. Roode dekschilden neigen, in

allerlei overgangen, om eene zwarte kleur aan te nemen (b. v. het § van Lcptura dubia Scop.,

sommige Cofciitelhfs e. a.)

Over de wetten, welke de ontwikkeling der kleur-teekeningen beheersclien , werd door Escherich

eene studie gegeven ontleend aan de groote veranderlijkheid der kleur-verdeeling bij Zo«(7/i;vV (Jj^''"'^'''-'')

en Trichodis , nadat reeds door Eimer over de kleuren bij hagedissen (Lacsrta inuralis e. a.) eene

verhandeling gegeven was.

De kleuren der dekschilden bij beide genera zijn tweeörlei, nl. een geel tot rood pigment dat in

den levenden inhoud der dekschilden, de cellen, en een zwart (soms metaalglanzig door licht-

breking) pigment dat in het chitineskelet voorhanden is. Daar het zwarte pigment steeds meer en

meer de overhand verkrijgt, is dit phylogenetisch jonger.

Verhoeff geeft daarvoor zoowel het ontogenetisch als het phylogenetisch bewijs. De larven nl.

van Trichodes zijn fraai rozenrood, welke kleur eveneens in het pop-stadium overgaat. Het chitineskelet

is voor beiden glashelder, de rozenroode kleur wordt derhalve door de levende massa, de cellen van het

vetlichaam , voortgebracht. Eerst bij de imago wordt het chitineskelet grootendeels vaster en is in 't

geheel niet meer glashelder. Met rood der dekschilden wordt door roode cellen in dezen voortgebracht

,

terwijl de zwarte kleur in het chitineskelet zetelt, bij de dekschilden in het bovenblad; deze laatste

kleur ontstaat eerst tijdens het uitkleuringsproces bij de imago en wel tegen het einde daarvan; de

zwarte kleur ontwikkelt zich bij Triihodi's , derhalve zeer veel later dan de roode.

Dat de zwarte kleur soms bovendien door interferentie-kleuren als: blauw, groen enz., wat meer

of wat minder begeleid wordt, is van ondergeschikt belang. Phylogenetisch blijkt bij vergelijking der

zoo laag staande Thysaniira met de zoo hoog ontwikkelde Apidac of bijen b. v. (afgezien van schubjes

en haartjes) , dat bij eerstgenoemden het chitineskelet glashelder, dun en tevens de geelachtige kleur

van liet vetlichaam vertoont , terwijl dat der laatstgenoemden vast en zwart is. Bij alle lagere Insecten-

orden komt weinig of geen zwart pigment voor, bij de hoogeren daarentegen , dus ook bij de Coleoptera,

in hooge mate. De zwarte kleur is overigens geen gevolg van de dikte van liet chitineskelet, doch

eeue bijzondere bijgevoegde stof. Geel en bruin zijn karakteristieke chitinekleuren , waarbij van geen

bijzonder pigment sprake is. Ook bij de larven komt het zwarte pigment van het chitineskelet veel-

vuldig voor, maar op 't laatst. In 't algemeen zijn de lager ontwikkelde groepen minder rijk aan

zwart pigment in het chitineskelet dan de hoogeren, vergelijk b. v. de Thekphoridae met de hooger

staande Lamellico)')tia en Tt'}iebi'ionidae , de Dascyllidae en Cyphonidne met de Elateridae.

I) Hetzelfde geldt o. a. ook voor Ciciinlehfs, waar de meest opvallende metaalkleuren tot de

cuticula, de witte vlekken en lijnen daarentegen tot de hypodermis behooren.
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In pliylogenctische opeenvolging zouden de vastheid en de kleur van het huidskelet zijn , l". dun,

glaslielder, soms metaalglanzig iriscerend; 2°. dikker, geel- of bruinachtig, ook wel metaalglanzig;

3». nog dikker, zwart, veelal met metaalglans. Door de meerdere ontwikkeling van het liuidskelet

zijn de kleuren der cel- en lichaamsvloeistof, d. i. der levende massa, onderdrukt geworden, de/.e

laatsten zijn in het 3e geval het minst van beteekenis of laten zich het minst gelden. De kleuren der

cel- en lichaamsvloeistof, alhoewel zij principieel van de anderen onderscheiden zijn, vertoonen

iutusschen alle mogelijke kleur-overgangen , afgezien van de nietaalkleuren, welke slechts bij uitzon-

dering voorkomen (Cassiiia). De schitterendste metaalkleuren eigen aan het chitineskelet lilijken dus

optische kleuren te zijn. Tot deze 3= groep moeten ook gerekend worden de kleuren der aanhangsels

van het huidskelet, nl. der haren, schubben enz.

Verhoei-k, die de onderzoekingen van Escherich volkomen beaamt , geeft het navolgende

schema voor de opeenvolging in kleuren: 1°. de gelijkmatigheid van de tinten der cel- en lichaams-

vloeistof of der chitinekleur; 2°. de kleuren van het skeletpigment in de opeenvolging van langsstreping,

vlekkenteekening, dwarsstreping en eenkleurigheid. Die vormen, welke het meeste skeletzwart vertoonen,

zijn in dit opzicht phylogenetisch het jongst, die welke het minste skeletzwart hebben, het oudst in

eenige groep. Toch is het niet onwaarschijnlijk, dat de vlekkenteekening en niet de langsstrepige

teekening het begin der ontwikkeling van het zwart vormt en daarvan uitgaande eene ontwikkelings-

vertakking tot stand komt, die aan den eenen kant tot eene langsstrepige teekening en wellicht van

deze uitgaande direct tot de eenkleurigheid aanleiding geeft; voor zoo iets pleit het totaal achterwege

blijven van de vorming van langsstrepen bij vele kevergroepen.

N'erhoeff onderzocht nog de metaalkleuren der Cassiihi's. Op de dekschilden loopen nl. drie

hoofd-tracheeenstammen in de lengte; tusschen de middelste en de binnenste vindt men bij CassiJa

vittcita het metallisch glanzige veld, dat naar buiten nog een weinig over den middelsten trachee-stam

reikt; het metallisch groen, bij opvallend licht gezien, wordt bij doorvallend licht bleek rozenrood.

Volgens Verhoei-f's phylogenetisch schema der dekschilden ligt de metaalglanzige langsstreep

bij de hier genoemde Cassida in de 4e intercolumnaal-ruimte, welke tevens de 4e intertracheeaal-ruimte

is. Een microscopisch preparaat, vervaardigd van een dekschild, dat onmiddellijk na den dood in

glycerine bewaard was, vertoonde den fraai groenen metaalglans na 14 maanden nog even friscli en

schitterend als bij het levende dier. Bij gedroogde Cassida's, bij welke de metaalstreep volkomen

verdwenen was, kwam deze met glycerine niet terug; de uit vetcellen en lichaamsvloeistof bestaande

inhoud der dekschilden was dus bij het uitdrogen verschrompeld. De meening dat de metaalstreep

eene vorming der chitinehuid zou zijn, is dus geheel onjuist gebleken.

Vele kevers vertoonen eene kleur welke zeer past bij die der omgeving en

waardoor zij minder door hunne vijanden bespeurd worden en veelal ook beter

hunne prooi kunnen verrassen. Zoo o. a. de witachtig of grauw gekleurde snuitkevers

Cneorrhinus, Barynotus, Liophloeiis en de C/w«/«-soorten op zandgrond; de groen

gekleurde Phyllobius-, Polydrosus- en C/ilorophanus-soovltn op de groene stengel-

bladen van boomen, heesters en kruidachtige planten. De bruine Ckindela hybrida en

marilima op dorre zandgronden , de groene C. campeslris op met gras en lage planten

begroeide plaatsen.

Albinisme in den waren zin ) schijnt bij de Coleoptera niet bekend te zijn.

i) Hiertoe mogen niet gerekend worden gevallen dat van eene donkere soort Uchte (niet bedoeld

onuitgekleurde) exemplaren voorl<omen (o. a. Ilylctrupes bajiilus L. ab.c. livuiiis Muls).
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Melanisme of verduistering tot zwart komt enkele malen voor; zoo b. v. bij

Cicindela caiiipestris L. ab.c. funebris St. ; C. germanica L. ab.c. obscura F. , Carabus

arvensis Herbst ab.c. /liger Letzn.; bij eenige Arnara en PoecUus-%oox\.^w, Dytisnis

pnru/ulatiisY . ih.Q.. maunis, Plaieumaris sericea\^.2L0.(z. /e/iebriiosa \\ef,i\\., Chrvsomela

fasiiiosa Scop. van schitterend goudgroen met meerdere kleur-verscheidenheden tot

volkomen zwart e. a. Bij een aantal loopkevers als: Carabus granulatus L., cancellatus 111.,

arvensis Herbst, heeft men naast zwartpootige exemplaren zulken met geheel of ge-

deeltelijk roode pooten (e r y t h ropodie); merkwaardig is dat eene afwijking van

C. granulatus met roode dijen (var. rufofemoratus Letzn.) op Texel veel algemeener

is dan het type en zich daar tot een locaalras schijnt te ontwikkelen. Ook komen

gevallen voor van geheel of gedeeltelijk zwarte pooten, welke bij het type rood of

roodbruin zijn : o. a. Carabus auraius L. ab.c. pkipes Letzn. en Melolontha hippo-

castani F. var. nigripes ComoUi. Rufinos (rufinisme) noemt men ook wel zulke

individuen welke in plaats van het volkomen uitgekleurde zwart, geheel of gedeeltelijk

eene roode tint vertoonen , o. a. bij G^i''''««.f-soorten. Ook komen bij de Gyrinidae

naast glanzige exemplaren ook individuen voor met dof oppervlak (opacinos).

Bij enkele soorten (o. a. enkele Harpalus-^ooTXen) zijn de mannetjes glanzig, de

wijfjes dof. Ook komt met het oog op de sculptuur bij de wijfjes van sommige

soorten dimorphisme voor (o. a. Coelanibus , Hydroporus).

Nog zijn gevallen bekend dat de beide seksen eener keversoort door verschillende

sculptuur der dekschilden onderscheiden zijn (b. v. Acilius , Dytiscus), dus sexueel-

dimorphisme; ook kan men van sexueel-dimorphisme spreken, wanneer, zooals bij

de meeste Lampyridae , het ^ gevleugeld, het ? ongevleugeld is. Trimorphisme

heeft men bij Phosphaenus hemipterus , waar naast mannetjes met dekschilden van

normale lengte, zulken aangetroffen worden met afwijkend langere of kortere dek-

schilden (macroptere en brachyptere vormen).

Opvallend zijn nog bij diie onzer inheemsche iJj'/w/zj-soorten wijfjes van

tweeërlei voorkomen, nl. gladde en gegroefde, de eersten gelijken in sculptuur vol-

komen op de mannetjes. Overigens spreekt men van individueele verschillen , van

kleur- en sculptuur-aberraties , van variëteiten en rassen (met de locale rassen en

locale variëteiten) (zie Voorrede deel I blz. V). Seizoen-dimorphisme, zooals o. a. bij

de Lepidoptera voorkomt, is bij de Coleoptera niet bekend, tenzij werkelijk sommige

ZAV/zj-soorten in den herfst een anders gekleurd exsudaat afscheiden dan in het

voorjaar (zie deel II blz. 612).
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D. INWENDIG MAAKSEL EN LEVENSVERRICHTINGEN

DER ORGANEN. (PI. II en III.)

Evenals bij do Verlebraien het inwendig beenig of k ra a kbeen ig skelet,

alsmede de ligging van het centrale zenuwstelsel van de grootste beteekenis

zijn om deze hoofdafdeeling te karakteriseeren , zoo is zulks evenzoo het geval voor

de hoofdafdeeling der Arthropoden met betrekking tot het tegument, d. i. hier het

uitwendig huid- of ch i ti n eskele t '), daarbij evenzeer de ligging van het cen-

trale zenuwstelsel in aanmerking nemende.

Zooals bekend is dient een deel van het skelet (schedel en wervelkolom) der

Werveldieren tot beschutting voor het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggemerg)

en vertoonen veelal de afzonderlijke beenstukken allerlei uitsteeksels en kammen,

die tot aanhechting van spieren moeten dienen. Evenzoo bemerkt men aan het uit-

wendig chitineskelet der Arthropoden, hier meer in 't bijzonder de Coleoptera op

het oog hebbende, allerlei voortzettingen naar binnen als: staven, graten, balken

en platen, welke eveneens moeten dienen tot aanhechting van spieren of tot steun

van de buikzenuwstreng en het spijsverteeringskanaal. Dit inwendig chitineskelet

of endoskelet treft men alleen in den kop en in de drie thoracaal-ringen aan;

sommige van deze deelen , o. a. in den kop, zijn hol en moeten derhalve als

instulpingen van de lichaamshuid beschouwd worden; anderen daarentegen zijn

gechitiniseerde pezen (uiteinden van spieren). Dit in den kop aanwezige geraamte

van balken en lijsten heet ook wel tentorium. De inwendige skeletdeelen in de

thoracaal-ringen gaan uit deels van het pro-, raeso- en metanotum (dit zijn de

phragmen) "-), deels van de pleurae (de apodemen), deels van het pro-, raeso-

en metasternum (de apophysen of, volgens Vërhoeff, beter furculae); het zijn

vooral vele spieren in den thorax, welke aan deze deelen hun oorsprong nemen ;
boven-

dien worden de zenuwcentra, nl. de zenuwknoopen of gangliën, evenals die van den

1) De huid van l>et lichaam der Insecten (l'l, II, fig. 3) bestaat uit drie lagen; deze zijn, van

buiten af beginnend, de opperhuid, epidermis of cuticula, de onderhuid of hypodermis

en de grond- of basaal-membraan. De voornaamste daarvan is de hypodermis, eene uit

cellen bestaande laag, die aan hare buitenzijde de opperhuid afzondert, of wat misschien waarschijnlijker

is, doet verharden. Da epidermis vormt een onafgebroken geheel: zij heeft dikwijls een la.agsgewijzen

bouw en bestaat, afgezien van bijmengsels, uit chitine. De dikte der chitinelaag is zeer verschillend

,

vergelijk b. v. de chitinehuid van een steenharden snuitkever met die van een Thelephoyus of met

huiddeelen aan de geledingen of de chitinelaag der instulpingen als: slok- en einddarm ,
tracheeën enz.,

of van kortel'ngs uit de pop gekomen kevers.

2) In den prothoiax is geen phragma voorhanden, de mesothorax heeft er echter twee of één

de metathorax één of twee.
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kop, door dergelijke inwendige skeletdeelen ondersteund en beschut. Bij de Coleoptera

bestaat een duidelijk verband tusschen de furculae en de gangliën in den meso- en

metathorax ; bij eene t w e e takkige furcula posterior (d. i. die van het raetasternum)

zijn twee gangliën voor den meso- en metathorax voorhanden, terwijl bij eene

drie- takkige furcula posterior slechts één enkel ganglion voor deze beide thoracaal-

segmenten aanwezig is; in het eerste geval liggen de beide gangliën vóór de daarbij

behoorende furculae (o. a. bij de Carah'ulae , S/aphylinidae , Elaieridae , Carainbvcidae

en CiircuUonidaé); in het tweede geval ligt het ganglion dicht achter de furcula

posterior, van acliteren en van boven door de voorste takken der furcula posterior

gesteund (o. a. bij de Dytiscidae , Hydrophilidae en Lamelliconiid). AVanneer meso-

en metathorax evenzeer ontwikkeld zijn, dan heeft elk zijn eigen ganglion.

Aan de binnenvlakte van het huidskelet heeft men de meest geschikte aan-

hechtingspunten voor de spieren ; voor die in den thorax dienen als zoodanig de

uitsteeksels van het endoskelet; bovendien heeft men pezige strengen, die met het

huidskelet of met de naar binnen gerichte uitsteeksels der ledematen verbonden zijn

en aan haar vrije uiteinde, dat beker-, schotel- of plaatvormig verbreed is, tot aan-

hechtingspunt voor de spier dienen.

De spieren zijn uit typische of atypische (fibrillaire) spiervezels samen-

gesteld. De eerstgenoemde zijn, evenals bij de Werveldieren , de d warsges treept e,

witachtige, wier elementaire deelen of fibrillen vast samenhangen; deze worden door

de haar begeleidende tracheeën of aderahalingsbuizen slechts oppervlakkig omsponnen.

De atypische spiervezels, welke bij vele Coleoptera, o. a. bij Carabtts tn Staphylinns

,

ontbreken, worden alleen in den thorax aangetroffen; zij zijn in de lengte fijn

gestreept, geel- tot bruinachtig en vallen gemakkelijk in hare fibrillen uiteen; ook

zijn zij hetzij nagenoeg niet, hetzij meer of minder duidelijk dwars gestreept, zelfs

komen gevallen voor, dat zelfs bij de sterkste vergrooting niets van dwarsstreepjes

te zien is; fijn vertakte trachee-stammetjes dringen hier diep in de vezels door. Gladde

spiervezels komen nimmer voor, noch bij de Coleoptera, noch bij de andere

Insecten-orden ').

Verder onderscheidt men in den kop de krachtige spieren der voorkaken ; in

den thorax die, welke moeten dienen om den kop in verschillende richtingen, alsook

den prothorax en het achterlijf te bewegen, alsmede die voor de beweging der

pooten en vleugels. De verschillende bewegingen van een poot geschieden door

middel van buig-, strek- en d r aai spieren , die voor een deel van den thoracaal-

wand uitgaan , voor een deel aan de binnenvlakte van de leden der pooten aan-

gehecht zijn. Het oprichten, neerbuigen en draaien van het achterlijf geschiedt door

I) Beh.ilve in de staartkieuwen van enkele Lihclli(liden-\-xxYtr\.
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spieren in den metathorax, welke haar inplantingspunt hebben in den eersten achter-

lijfsring. De bewegingen der achterlijfsringen tot elkaar geschieden door een aantal

spieren , die de achterranden of de achterhelften van twee elkaar opvolgende segmenten

met elkaar verbinden.

Bekend is de enorme spierkracht bij de Insecten, welke in 't algemeen veel

grooter is dan bij andere diergroepen ; dit blijkt o. a. door het ongewone spring-

vermogen der ffalikine/i en OrchfsUs-iioortew , alsmede door de verbazend groote

trekkracht bij velen. De spierkracht is omgekeerd evenredig aan de grootte en aan

het gewicht van het lichaam, wat beteekent dat de krachtsinspanning des te grooter

is, naarmate het lichaam kleiner is; interessante onderzoekingen daaromtrent zijn

door Felix Plateau ingesteld.

De bewegingen hebben plaats hetzij in de lucht (het vliegen, loop en en

springen); in het water, hetzij ondergedompeld of aan de oppervlakte (het zwemmen)
of door in hout en andere plantendeelen graven of inboren.

Met het spierstelsel staat onmiddellijk in samenhang het zenuwstelsel (PI. II
,

Fig. 4). Alle motorische of bew egi ngs zenuwen nl. ontspringen uit eene groote, in

de richting van de lengte-as, in het midden aan de buikzijde, gelegen, gewoonlijk

ketenvormige, centrale zenuwstreng, welke gevoegelijk buikmerg, in tegenstelling

van ruggemerg bij de Vertebraten, kan genoemd worden. Evenals zoo vele andere

lichaamsdeelen (huidskelet, spierstelsel, extremiteiten en vleugels), is deze zenuwstreng

bilateraal-symmetrisch aangelegd en bestaat uit eene doorloopende dubbelrij gangliën

of zenuvvknoopen , vandaar de naam buikganglien-keten. Telkens ontspringen

nu uit een rechter en een linker ganglion krachtige peripherische zenuwstammen. Alle

gangliën-paren zijn in den regel van elkaar gescheiden en hangen te zamen door

dubbele strengen of commissuren. Het hoogste aantal ganglien-paren in een keten

is 13, veelal echter is het door versmelting (concentratie) minder (vergelijk fig. 2 en

fig. 4 op PI. II); bij het embryo der Insecten in het algemeen is het aantal 17 '),

nl. 4 voor den kop, 3 voor den thorax en 10 voor het achterlijf; de achterste 3

kop-ganglién en de laatste 3 achterlijfsganglien versmelten later tot een enkel ganglion

ineen. Bij larven en imagines heeft men 2 gangliën voor den kop, een boven en

een onder den slokdarm, 3 voor den thorax en hoogstens 8 voor het achterlijf;

bij vele imagines gaat het versmelten van gangliën zoo ver, dat in het uiterste

geval, behalve het eerste kopganglion nog slechts eene compacte zenuwmassa in den

thorax voorhanden is; de geheele ganglienketen is derhalve in dit geval door con-

centratie tot slechts twee gangliën gereduceerd. Van de twee kopgangliën blijft derhalve.

I) Volgens CoMSTOCK en KOCHI (zie blz. 4) zou de kop uit 7 oersegmenten ontstaan zijn, elk

met een gangliên-paar, derhalve heeft het lichaam 20 ganglien-paren in het gelieel.
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niettegenstaande den hoogsten graad van concentratie , steeds het bovenste- en meestal

ook het onderste slokdarmganglion over; dit laatste kan nu nog ontbreken, o. a. bij

Rhizoirogus solsdtialis L. (PI. II, fig. 4); overigens zijn alle buik-ganglien tot eene

langwerpige zenuwmassa versmolten.

Bij de Cjtrculionidae en Scoly/idae , bij welke de concentratie der abdominale

gangliënketen den hoogsten graad onder de Coleoptera bereikt heeft, wordt deze

concentratie reeds bij hunne larven waargenomen. Ook komt het voor, dat de beide

laatste thoracale gangliën tot één enkel groot ganglion versmolten zijn (o. a. bij

Aciliiis, Gyriniis, Necrophorus , Mt'/olontha , Ceionia, de Ciirculio?iidac en Scolytidaé)

,

zeldzamer zijn de 3 thoracale gangliën met elkaar versmolten (o. a. Serica brunnea L.).

Nog kan door versmelting van het eerste abdominale ganglion met het 3"=

thoracaalganglion het aantal der achterlij fsgangliën van 8 op 7 gebracht zijn (o. a.

bij Lampyris en Thelephorus). Bij een groot a.a.nta.\ Scara/>aeii/ae {Ap/iodi/ni, Geoirupijii,

Meloloiithini en Cetoniini), ook bij Dytiscus en de Scohtidae ontbreken de abdominale

gangliën geheel en is slechts eene korte, geconcentreerde zenuwmassa met het 3'=

thoracale ganglion versmolten en in den thorax gelegen. Het bovenste slokdarm-

ganglion, bestaande uit het rechter en het linker ganglion, moet als hersenmassa

met de beide hemisphaeren beschouwd worden ; uit deze beide helften ontspringt

zijwaarts de gezichtszenuw, nervus opticus, zoo ook de r e u k z e n u w

,

nervus olfactorius, naar de sprieten enz. Het onderste slokdarmganglion, dat

men gevoegelijk als kleine hersenen kan beschouwen, is met het bovenste door

middel van twee zenuwdraden of coniraissuren verbonden; op deze wijze ontstaat de

z.g. slokdarm ring; daaruit ontspringen o. a. de zenuwen voor de monddeelen , zoo-

wel de motorische (bewegings-) als de sensitieve (gewaarwordings- of gevoels-) zenuwen.

Behalve de buikganglienketen en de uit deze gangliën ontspringende peripherische

(omtreks) zenuwen, heeft men bovendien fijnere, eveneens hier en daar knoopig

aangezwollen zenuwstrengen , welke voor een deel in verbinding staan met het spijs-

verteringskanaal, voor een deel het hart en de tracheeea van zenuwtakken voorzien;

dit is het sympathische zenuwstelsel, dat zoowel met de gangliën van den slok-

darmring als met die van den centralen buikganglienketen in verbinding staan.

De verschillende wijzen van waarnemen , zinnen, het zien, ruiken, proeven,

tasten en h 00 ren ), vinden plaats door toedoen van sensitieve zenuwen,

I) Het voortbrengen van geluid geschieilt meestal door middel van een stridulatie-orgaan, dat op
verschillende plaatsen van het lichaam kan aanwezig zijn. Het zullen in vele gevallen loktenen zijn,

waardoor de beide seksen tot elkaar komen. Bekend is het voortbrengen van geluid bij vele Cc-ram-

M-ctifm-, Dytisadiie, Hygrohia , A'ec>-op}ioyus , Geotriifes , Crioceris e. a. (zie daarover nader in liet

systematische gedeelte). Bekend zijn nog de geluiden bij Bnu/iyiiiis (de bombardeerkevers) , en bij

Anobinm (de z.g. kloptorren); ook het gonzen en brommen van vele Lamelliconiia , ten gevolge van
het snelle bewegen der achtervleugels.
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welke uit het bovenste en het onderste slokdarra-ganglion ontspringen en in verbinding

staan niet de daarvoor bestemde zintuigen aan den kop. Bovendien treft men tast-

organen aan alle overige lichaamsdeelen aan i). Zeer vele sensitieve zenuwen staan

in verbinding met bepaalde tast- of beter zinharen; anderen loojien uit in de huid in

verschillend gevormde eindorganen , als : papillen , reukkolven , smaakfibrillen en zin-

kegels; deze staan hetzij vrij aan de huidoppervlakte of in een groefje van het chitine-

skelet ingeplant. Zoo heeft men op de sprieten der Coleoptera velerlei zin-organen;

o. a. op die van den meikever groefjes met papillen en zin-kegels, zonder zinharen;

men telde daar op de blaadjes der sprieten l)ij het c? 39°°° > ^'J het ? 35000 zulke

groefjes; ook bij aaskevers, doodgravers, Süiphylineti en mestkevers, die reeds op

grooten afstand hun voedsel door den reuk waarnemen, is het aantal zingroefjes op

de sprieten bijzonder groot. Bij Philonthus heeft men ook samengestelde groefjes

waargenomen, terwijl in zeer vele gevallen (o. a. bij de Carabidae , Thelephoridae

,

Cerambycidae , Chrysomelidae en Curcuüotiidaé) de zingroefjes ontbreken. Op de

blaadjes der sprieten van Ceionia bevinden zich dicht opeen gehoopte membraan-

kanalen en hier en daar, daartusschen
,
gewone groefjes met een zin-kegel. Bij Xccro-

phorus komen op de sprieten porienkanaaltjes voor. Bij Geotrupes is de geheele

oppervlakte der sprieten dicht met kleine zin-kegels bezet , welke voor den reuk dienen

;

nadat de sprieten afgeknipt waren, hield het orienteeringsvermogen op.

Wanneer een kever door een luid geruisch opschrikt, bemerkt men hoe de

sprieten bewogen en gericht worden; het heeft den schijn alsof het insect wilde

waarnemen vanwaar het geluid komt. Door microscopisch onderzoek blijkt dat

op de sprieten, behalve de reeds besproken kegeltjes en groefjes voor den reuk,

nog bovendien de eveneens reeds genoemde porienkanaaltjes voorhanden zijn, die

naar alle waarschijnlijkheid gehoorzintuigen zijn. Ook aan den meer of minder

afgeknotten top der kaak- en liptasters der Coleoptera bevinden zich, op een week

oppervlak, kleine, verlengde zin-kegeltjes, veelal in groot aantal, welke met groepen

van zin-cellen en zenuwen in verbinding staan; vermoedelijk zetelt hier een fijn ont-

wikkelde tastzin. Als groote uitzondering dienen bij Hydrophilus en verwanten de

tasters voor den reuk, daar de sprieten eene rol als hulporgaan bij de ademhaling

te vervullen hebben.

Nog komen zintuigen voor aan de overige monddeelen en in de mondholte,

welke naar het schijnt voor den smaak dienen. Zoo treft men bij Dyfiscus o. a. boven

in de mondholte, op het gehemelte, den epipharynx, twee kussenvormige ver-

hevenheden aan, waarop talrijke zin-groefjes en een paar smaakpapillen, waarop de

i) Bekend is het, dat bij sommige insecten (sprinkhanen') zelfs het gehoororgaan hetzij aan het

begin van het achterlijf of aan de pooten gelegen is.
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zin-kegels, in welke de zenuwtakken uitloopen. Bij de meeste insecten vindt men

aan weerszijden, van voren, op den epipharynx zin- (smaak-) groefjes, papillen,

staafjes of stiften en naar binnen fijne, dicht opeenstaande haren. Groefjes, papillenen

stiften vindt men bij de larven Atx Lamellicornia, Bupresiidae, Cerambycidae enz.; zeer

duidelijk zijn deze organen ontwikkeld bij de Carabidae, Chrysomelidae , Cerambycidae

,

Heteromera enz., doch vindt men, volgens Packard, geen enkel spoor daarvan, o. a.

bij Lucanus dama Thunb. en Dendroctonus nifipennis Kirby (beiden uit Noord-Araerika).

Nog zij hier gewezen op de stiften (styli) aan het uiteinde van de legbuis (o. a.

bij Cerambycidcn'), welke met zin-organen zouden bezet zijn, om bij het eieren leggen

,

al tastende, dienst te doen.

Om het meer samengestelde in den bouw laat ik hier een meer uitvoerig overzicht

volgen van de gezichtszintuigen, de oogen, hoofdzakelijk naar Oudemans.

Terwijl de tot nu toe behandelde organen huidzintuigen zijn, aangezien hoofdzakelijk

de opperhuid of cuticula tot de vorming ervan medewerkte, is het nu vooral de

onderhuid of hypodermis, die tot vorming der oogen op den voorgrond treedt.

Het samengesteld-, veellenzig- of facetoog (PI. II, Fig. 5) bij de Insecten in 't alge-

meen, bestaat, op de langsdoorsnede gezien, uit: 1". eene glasheldere, doorzichtige

buitenlaag, de hoornhuid of cornea, welke uit de vele cornealenzen bestaat en

tot de cuticula moet gerekend worden; 2". eene onmiddellijk daaronder liggende,

zeer donkere laag, de laag der kristalkegels, welke door eene groote hoeveelheid

kleurstof, het zwarte irispigment (in z.g. pigmentcellen), omhuld zijn; 3'\ eene laag,

welke meer naar buiten helder is, doch meer naar binnen door eene kleurstof, het

retinapigment (eveneens in pigmentcellen), een donker voorkomen heeft, dit is de

netvlieslaag of retina, de laag der retinulae (gezichtsstaafjes). Op de langs-

doorsnede, welke meer of minder den vorm van een waaier vertoont, bemerkt men

duidelijk den straalsgewijzen bouw in de lichtere gedeelten; de elementen of onder-

deden van dit samenstel van lagen zijn de z.g. om ma ti dien of enkelvoudige

oogjes, zijnde van binnen naar buiten tegen de oppervlakte, dicht bijeen loopende

smalle staafjes. De drie voornaamste onderdeelen van een ommatidium zijn derhalve

(PI. II, fig. 6): de cornealens, de kristalkegel en de retinula; de buiten-

zijde van de cornealens is gewoonlijk een gewelfd veldje, een facet, waaruit volgt

dat men zooveel facetten uitwendig aan het oog waarneemt als er ommatidien

inwendig voorhanden zijn.

De cornealens is in den regel een biconvex gedeelte van de glasheldere cornea;

bij kevers (o. a. Cicindeld) , die zich volkomen vrij over een betrekkelijk grooten

afstand kunnen bewegen , is de cornealens slechts zeer zwak gewelfd of zelfs vlak.

De facetten zijn gewoonlijk 6-hoekig; bij vele kevers (o. a. bij Hydrophihis)

kan men de facetten op de hoornhuid niet herkennen, hier zijn de cornealenzen
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alleen op het achtervlak convex, waardoor de cornea van binnen als met talrijke

bultjes bezet is, die elk dus een achterste lichtbrekend oppervlak van de cornea

vormen, dus als een afzonderlijk oog functioneeren.

üe kris tal keg el is een glashelder, kegelvormig lichaam, met het breede einde

naar de cornealens gericht. Meestal wordt een kristalkegel gevormd uit een viertal

cellen (zelden meer), waarvan de kernen (Sempersche kernen) veelal nog aan het

breede kegeleinde zichtbaar zijn. Blijven deze kegelcellen in den oorspronkelijken

toestand, zonder een kegel af te zonderen, dan spreekt men van acone (d. i. geen

kegel hebbende) oogen (PI. II, Fig. 6'); dit is een minder gespecialiseerde toestand,

welke men bij die Coleoptera vindt, die aan de tarsen minder dan 5 leedjes hebben ).

Daartegenover staan de eucone (d. i. een echte kegel hebbende) oogen (PI. II,

Fig. 6"), bij welke een echte, een vast lichaam vormende kristalkegel voorhanden is;

men vindt zulks bij alle pentaraere Coleoptera en bij het meerendeel der Insecten -).

In enkele gevallen (o. a. bij Lampyris, Lr/clola, Thelephorus , Rhagimycha , Elater)

blijven de kristalkegels met de cornea verbonden, aangezien zij daarmede vergroeid

zijn; in alle overige gevallen zijn zij daarvan los.

De retinula, het netvliesje van een ommatidium, bestaat uit vier tot zeven

cellen, die een centraal gelegen staafje, het rhabdoora, rhabdoma, insluiten;

dit staafje ligt in het verlengde van den kristalkegel. Het is evenzeer eene vorming

der retiuula-cellen als de kristalkegel van de kegelcellen , derhalve een samengesteld

lichaam. Vooral bij acone oogen blijven de onderdeden of rhabdomeren , welke de

verschillende retinulacellen leveren
,

gescheiden en dan vindt men in elk dezer

laatsten een zeer dun staafje.

Onmiddellijk met de retinula-cellen staan in verbinding de uitloopers (de zenuw-

bundellaag) van het oog-ganglion, zijnde het kogelvormig aangezwollen uiteinde van

de gezichts-zenuw (nervus opticus); deze uitloopers zijn fijne zenuwbundels, welke

naar de basis der retinula-cellen loopen en alvorens daarin over te gaan, ganglieuse

aanzwellingen vormen. Achter in het oog bevinden zich bovendien twee tracheeen
,

wier vertakkingen de zenuwbundellaag doorweven.

In het algemeen geldt, dat insecten met sterk gewelfde oogen en kleine facetten

het duidelijkst zien (b. v. Cici/u/eia , Carabus e. a.).

Bij de larven der Coleoptera (evenals bij die van alle overige insecten) komen

uitsluitend duidelijk gescheiden, enkelvoudige, éénlenzige ') oogen of o cellen

i) Ook bij de Dermatoptera , RItynchota eu Diptera nematocern.

2) Bij de Afiisciiien onder de Diptera heeft men nog de pseudocone (d. i. een schijnkegel

hebbende) oogen, waar het slechts tot de vorming van eene vloeibare, heldere stof komt op de plaats

waar men elders den kegel aantreft.

3) Men kan twee soorten van éénlenzige oogen ondersclieiden , nl. zulke die gelijkwaardig zijn met
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(PI. III, Fig. i) voor; ook bij groote uitzondering vertoonen enkele imagines, behalve

de facetoogen , bovendien ocellen (zie blz. 22). Een enkelvoudig oog (ocelle of ocel)

bestaat uit eene enkele lens en daarachter een kleiner of grooter aantal gezichts-

staafjes, het is dus eene gemeenschappelijke lens; bij de samengestelde oogen daaren-

tegen heeft elk staafje (rhabdoom) zijn eigen lens. Zie verder hoe de insecten

zien bij Oudeman.s.

Ademhalingsorganen (PI. III, Fig. 2). Vooreerst heeft men de ademhalings-

openingen, luchtgaten, stigmata of spiracula, welke zich met regelmatige

tusschenpoozen openen en sluiten, hetgeen bewerkt wordt door middel van een

afsluitings-ajiparaat , nl. door kleine, in de lengterichting van de opening gelegen

kleppen of lippen. Fik stigma is de ingang tot eene buis, trachee of ademhalings-

buis genaamd, welke naar binnenwaarts in het lichaam voert en naar alle mogelijke

richtingen en daardoor naar alle organen hare takken uitzendt (t rach ee stelsel).

Er zijn altijd even zoo vele zijvvaartsche tracheeen-stammen als er stigmata aan

weerszijden van het lichaam zijn; deze zijwaartsche tracheeën-stamraen hangen

ondeiling door schuine of in de richting van de lengte-as loopende verbindingsbuizen

te zamen, veelal op zoodanige wijze dat daardoor aan weerszijden een langsstam

voorhanden is, waarin de zijwaartsche van de stigmata komende tracheeën-stammen

uitmonden.

Terwijl bij de in de lucht ademende Werveldieren slechts eene enkele, zich

alleen in de longen vertakkende hoofd-ademhalingsbuis, de luchtpijp of trachea,

voorhanden is en dientengevolge ook maar eene enkele ademhalingsopening (de neus-

mond-keel-holte) bestaat, zoo vertoonen de Insecten eene voor hetzelfde doel dienende

inrichting, welke in alle lichaamsdeelen hare voortzettingen heeft, benevens een

grooter aantal ademhalingsopeningen.

Aan eiken lichaamsring is slechts één enkel paar stigmata voorhanden. Bij sommige

in het water levende keverlarven heeft men in de plaats van stigmata aanhangsels

.

die van tracheeen doorweven zijn, de z.g. trachee-kieu we n.

De van de stigmata uitgaande, sterk vertakte, tracheeen omgeven en doorweven

de meeste inwendige, weeke deelen op duizendvoudige wijze; zij dringen door tot

in de uiterste deelen , in sprieten
, monddeelen

,
pooten , vleugels enz. , en begeleiden

één enkel ommatidium en anderen, die te vergelijken zijn niet een geheel facetoog. De eerstgenoemde,

op welke Oudkmans den naam enkelvoudige oogen blijft toepassen, staan bijna altijd in groepen,

soms op de plaats der dan afwezige facetoogen; men vindt deze nimmer bij de Coleoptera, noch bij

hare larven, wel bij verschillende mannelijke Schildluizen {Coccidae , oxi.e. Rhynchoia), \i\]i\t Stoflnizen

(.Ati-opines , orde Coin-odeiitia\ en de Collcmhola. De andere soort van éénlenzige oogen zijn de

ocellen , welke dikwijls geheel op zich zelf staan en zoo zij op het voorhoofd of op den schedel voor-

komen , neemt men veelal een ongepaard oog waar, nl. het derde, waar drie ocellen voorkomen
(o. a. bij de honigbij).
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alle weefsels, welke de verschillende organen opbouwen; zoodoende verkenen zij

bovendien eenigen steun aan de weeke deelen. Het ademhalen heeft plaats door

inkrimping en uitzetting van het achterlijf; daarbij worden de tracheeen afwisselend

gecomprimeerd en de onzuivere lucht uitgedreven of de versche lucht weder ingezogen.

De wand der tracheeen wordt gevormd door eene cellen-laag en is elastisch,

terwijl eene binnenste chitinehuid, de „intima", spiraalvormig uitsteekt, d. w. z.

doorloopendc
,

plaatselijke verdikkingen vertoont, waardoor het mogelijk wordt de

chitinehuid als een spiraaldraad uit te trekken. De fijnste uiteinden der tracheeentakken
,

de „tracheeen-capillairen ", missen de spiraaldraad, doch de intima is gewoon.

Bij zware, volumineuse kevers, o, a. bij vele Scarabaeidae (o. a. Geo/rupes,

Melolorttha), Bitprestulae e. a. , komen nog luchtzakken voor in verbinding met de

tracheeen; de samenhang bestaat in een dun trachee-stammetje aan de zijtakken der

hoofdstammen; gewoonlijk heeft men geen spiraaldraden in deze luchtzakken en zijn

de wanden minder vast dan bij de eigenlijke tracheeen. Het zijn apparaten, die, zoo

zij met lucht gevuld zijn, het soortelijk gewicht van het dier verminderen, ten einde

het vliegen gemakkelijker te maken. Het volpersen met lucht gaat in den regel zeer

snel, doch o. a. bij den meikever vordert zulks eenige voorbereiding tot het vliegen;

het eigenaardig hijgen is daarvan een duidelijk voorbeeld.

Bij de meeste Insecten liggen de stigmata aan de zijden van het lichaam, in de

weeke verbindingshuid tusschen tergiet en sterniet. Bij de Coleoptera liggen die van

den thorax meer naar de buikzijde, die van het achterlijf meer naar de rugzijde

gericht, nl. tegen den rand van het tergiet. Naar gelang van de ontwikkeling van

een segment ligt een stigma hetzij meer naar voren of meer naar het midden ; zoo-

doende kan het den schijn hebben of b.v. het eerste paar stigmata aan het achter-

gedeelte van den prothorax, of wel aan het voorste gedeelte van den mesothorax

gezeten is, toch behoort ieder stigma tot een bepaald segment gerekend te worden.

Als gevolg van de buitengewone ontwikkeling van den prothorax bij de Coleoptera

is het eerste paar stigmata geheel aan dit lichaamsdeel gelegen, terwijl het daarentegen

in andere gevallen, zooals bij vele vlinders, bij reductie van den prothorax, daarvan

verwijderd staat en tot den mesothorax zou gerekend worden. Bij de larven der

Lamellicornia ligt het i= paar stigmata geheel aan den prothorax. Ook het 3"= paar

stigmata bij de volkomen kevers (dat feitelijk bij het achterlijf behoort ') en tusschen

den metathorax en het eerste, meestal geheel gereduceerde, achterlijfssegment gelegen

is) hangt met den metathorax samen en komt in bouw en grootte met de beide

eerste paren van den thorax overeen.

l) Als algemeene regel geldt bij volkomen insecten de aanwezigheid van stigmata aan den pro-

en aan den mesothorax, doch niet aan den metathorax.
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Bij de kevers en in 't algemeen bij de meeste insecten is het aantal paren

stigmata lo, nooit meer. Hiervan liggen 3 of 2 paren aan den thorax en 7 of 8

aan het achterlijf. Veelal echter zijn slechts 9 paren of nog minder voorhanden, wat

in verband staat met het gereduceerd zijn der aciiterlijfsringen (zie blz. 68). Aan

de laatste 2 of 3 , veelal ingetrokken, segmenten van het achterlijf zijn geen stigmata

voorhanden, ook in den regel niet wanneer deze segmenten niet ingetrokken zijn.

Bij de Pselapliidae o. a. zou een 9= stigmenpaar aan het uiteinde van het 7= tergiet

gelegen zijn en tot een ingetrokken tergiet behooren.

Een stigma in den meest oorspronkelijken vorm (o. a. aan de aciiterlijfsringen

der Coleoptera) is eene cirkelronde of elliptische opening, door een chitine-ring, het

peritrema, steeds opengehouden, doch zonder Hppen of kleppen en ook niet met

eenige bewegelijkheid van den rand; van uit deze opening gaat eene trechtervormige

versmalling naar binnen. Daarentegen zijn de stigmata aan den thorax b;i eenzelfden

kever zeer veel grooter en meer lang-s].>leetvormig; de lippen aan den rand zijn met

meer of minder vertakte haren bezet, om het binnendringen van vuil en stof te

beletten; dit is dus een zeefstigma, o. a. zeer duidelijk te zien bij Dy/iscus en Sia-

phylinus. Bij de larven der Scarabafidae zijn de stigmata van het achterlijf, volgens

Meinert, gesloten; eene afsluitingsinrichting (epiglottis) aan de tracheeen daar ter

plaatse, zooals door meerdere schrijvers werd aangenomen, ontbreekt, volgens .Sörensen,

geheel en zou ook geheel onnoodig zijn.

Het openen en sluiten der stigmata geschiedt nu doordat de beide lippen op-

en neerbewogen worden of uiteen wijken , ook komt het voor, dat zich slechts eene

der beide lippen beweegt ten opzichte van de andere, die onbewegelijk blijft. In dit

laatste geval is de inrichting wat samengestelder, daar de bewegelijke lip met de

andere door een veerkrachtigen sluitband verbonden is en eene ringvormige sluitspier de

trachee onder aan het stigma omgeeft en tevens met de bewegelijke lip verbonden is;

door contractie dezer spier wordt het stigma afgesloten ; in rust is het stigma open

,

zoodat de lucht in de trachee alsdan ongehinderd met de buitenlucht in gemeenschap

staat. Zoo onderscheiden zich, volgens Sörensen, de stigmata van den mesothorax

bij den volkomen meikever zeer van de overigen door het totaal ontbreken van eene

bepaalde afsluitingsinrichting of epiglottis aan het begin der tracheeen; toch kan

hier dit stigma zich openen of sluiten , doordat aan het ondereinde ervan een zeer

klein spiertje met de meest bewegelijke lip verbonden is; het opengaan geschiedt

alleen onder het vliegen. Volgens denzelfden schrijver vindt men o. a. bij de larven

der Biiprestidae en Cerambyctdae en in 't algemeen bij insecten-larven , behalve eene

spier om plotseling de trachee af te sluiten, nog bovendien een of twee spieren om
deze (nl. de afsluitingsinrichting of epiglottis) te openen. Ook bij enkele volkomen

kevers (o. a. aan de achterlijfsstigmata van Dorens paralklopipedus) vond hij behalve
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eene sluitspier nog eene spier om de epiglotlis te o])onen. Voor het overige is de

afsluitingsinrichting naar gelang de genera, alsook naar gelang de plaats aan het

lichaam bij eene zelfde soort, zeer verschillend. De eenvoudigste inrichting tot het

afsluiten van de tracheeön is die, waar de trachee nabij het stigma met een uit

chitine-lagen bestaanden ring omgeven is, welke het voorkomen heeft van eene verdikte

spiraalveer, b.v. aan het achterlijf der Coleoptera. Aan het achtereinde van het stigma

bevindt zich veelal eene tamelijk smalle, halsvormige insnoering, waardoor een knop-

vormig eindstuk van den trachee-stam, dat met het stigma verbonden is, als 't ware

afgescheiden is (b.v. bij Geotnipes). L.\ndois beschrijft de gecompliceerde afsluitings-

inrichting der tracheeen van Teiiehrio molitor )•

Uitwendig bemerkt men de functie der ademhaling aan de rhytmische bewegingen

van het achterlijf, nl. de in- en uitademing. De onder- of bovenzijde, of wel de

zijden van het achterlijf zetten zich in voortdurende en tamelijk snelle opeenvolging

uit en krimpen weder in; het uitzetten, d. i. het inademen, is eene passieve-, het

samentrekken, d. i. het uitademen, eene actieve beweging. Bij de meeste Coleoptera

beweegt zich bij de ademhaling alleen de weeke rugwand van het achterlijf, nl. een

afwisselend opheffen en dalen. Bij Coleoptera met zakvormige verwijdingen aan de

tracheeen zijn de ademhalingsbewegingen het krachtigst en het veelvuldigst, b. v. bij

vele Scarabaetdae. Ook zijn de ademhalingsbewegingen onwillekeurig, doch kan ook

de wil op de ademhaling van invloed zijn.

Het aantal ademhalingsbewegingen is verschillend, wat afhankelijk is van de

soort, de lichamelijke gesteldheid en zeker ook in enkele gevallen van de sekse.

Volgens SORG zouden bij Lticanus cervus 20—25 samentrekkingen in de minuut

plaats hebben. In de rust schijnt men aan den thorax geene samentrekkingen te

kunnen waarnemen; de stigmata en tracheeen van dit lichaamsdeel zouden echter

vooral onder het vliegen functioneeren.

Volgens BURMEISTER zou het achterlijf van een vliegenden kever geheel samen-

geperst zijn.

Bij de larven der Coleoptera bemerkt men nog weinig van eene eigenlijke adem-

halings-beweging; deze komt hier tot stand door samentrekken, verkorten, verlengen

of door zijwaartsche bewegingen van het lichaam, derhalve in hoofdzaak ten gevolge

van het zich verplaatsen, kruipen of loopen. In het algemeen volgt hieruit, dat de

lichaamsbeweging van invloed is op de ademhaling.

I) Terwijl Landois, Thelf.n en ook Krancher beweren dat zonder eenig .ifsUut-toestel aan de

tracheeen het voor de in de lucht levende insecten onmogelijk zou zijn adem te halen en derhalve

in het leven te blijven, is zulks volgens Sürensen niet juist. Bij een aantal Tracheaten zoude wel

degelijk eene afsluitingsinrichting of epiglottis geheel ontbreken (onder de Insecten aan de stigmata

bij de larven van Hypoderma hovis en tarottdi en Gastrus ei/iii (Norzeis, üiplfra)).
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Waterkevers , die men langer onder water houdt dan zij uit eigen beweging

zouden doen , stikken ; volgens FfiLrx Plateau zou zulks o. a. bij Acilius sukaius

na 24 uren, bij Agabiis bipuslulatus na 6 uur 10 minuten, bij Gyrimis tiatator reeds

na 3 uren plaats hebben.

Alle in het water levende Coleoptera en ook die kever-larven , welke door stigmata

ademhalen, komen dan ook om adem te halen van tijd tot tijd aan de oppervlakte,

waardoor de stigmata met de versche lucht in verbinding gebracht worden '); hiertoe

behooren o. a. de Dy/iscidae , Gyri/iidae , Farnidae, Hydrophilidae , Haemonia , eene

enkele Doiiacia en Phytohius vclatus. Hoogst belangrijk is de ademhaling bij de

waterkevers, o. a. bij Dytiscus (zie deel I, blz. 115), bij de spinnende watertorren,

Hydrophih/s (zie deel I, blz. 640) , bij de larven van Haemonia, Donacia en Plateu-

maris (zie deel II, blz. 399).

Onder de merkwaardige gevallen zijn nog de navolgende te vermelden. De

luchtbel, welke Gyrhius medevoert, zou bij de ademhaling inkrimpen en uitzetten.

Aepiis en Micralymma, eene zeer kleine Carabide en eene dito Staphylinide, welke

vlak aan de zee onder steenen of in rotsspleten, doch steeds binnen de vloedlijn,

leven, blijven bij het opkomen van den vloed uren lang diep onder water. Zij nemen

nl. een voorraad lucht aan het baarkleed mede; is deze voorraad verbruikt, dan ver-

keeren zij onder water in een toestand van schijndood; actief zijn deze kevertjes

alleen bij eb. Als eene bijzonderheid is nog te vermelden, dat Carahus variolosus

meermalen diep in het water wadend werd aangetroft'en.

Merkwaardig is dat landinsecten het veel langer onder water uithouden dan

waterinsecten, om reden dat eerstgenoemden altijd eene hoeveelheid lucht onder de

dekschilden en in allerlei spleten en plooien van het lichaam medevoeren.

Ook is de behoefte aan versche lucht zeer verschillend; keverlarven , welke in

den grond, in hout, rottende stoffen enz. leven, bezitten over 't algemeen weinig of

geene gelegenheid zuivere lucht in te ademen en desniettegenstaande ontwikkelen zij

zich voortreffelijk.

Tegenover het meestal holop n eus t isch e (d. i. open tracheestelsel), waarbij

de beide thoracale en 8 abdominale paren stigmata voorhanden zijn, heeft men het

tijdelijk apneustische (d.i. gesloten tracheestelsel) bij de larven van Hygrobia

,

Peliodyit's, Gyri/nis, alsmede bij de jonge larven der Ehninen , bij welke geene

stigmata voorhanden, of deze niet open zijn. De langsstaramen van het trachee-

stelsel zijn voorhanden en veelal met dat gedeelte der lichaamshuid, waar de stig-

mata zouden zitten of deze nog slechts door eene stip aangeduid zijn, door middel

I) Zoo verschijnt //ygrolnn tnyja alle 2I-J minuut, Ilydroporus picliis alle 30J minuut, Ari/itis

srilratiis alle 24 niinuut en Dytiscus fHaygi}uiIis alle 8^- minuut boven water; zij blijven dan tell^ens

enkele seconden aan de oppervlakte, om daarna weder in de diepte te verdwijnen.
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van eene streng verbomlcn. Deze draadvormigc , luchtledige strengen moeten be-

schouwd worden als in aanleg zijnde, doch gedurende het larvendeven niet tot

volkomen ontwikkeling gekomen trachee-takken , terwijl deze bij de imago zich tot

werkelijke stigma-takken tegelijk met de stigmata ontwikkelen. In de plaats van door

stigmata ademen deze larven door kieuwen (zie verder) of t rac h ee-ki eu w e n
,

zijnde deze laatste plaatvormige uitstulpingen der lichaamshuid, waarin de vertakte

tracheeen uitmonden, dus ademen zij door een dun huidoppervlak. De tracheeen

verkrijgen dus uit het, de tracheedcieuwen omspoelende, water de voor de ademhaling

noodige, daarin opgeloste zuurstof; zoodoende is het dus mogelijk dat deze larven

in het water ondergedompeld blijven; de gasuitwisseling in het water wordt bevorderd

door krachtige bewegingen der trachee-kieuwen , als gevolg van het heen en weer

bewegen van het achterlijf (o. a. bij de larve van Hydrocharis). Bij de larven der

meeste Coleoptera is het tracheestelsel per i p n e us tisc h
,
wat beteekent dat het

trachee-stelsel gedeeltelijk gesloten is, hier nl. het voorste paar stigmata van den

thora.x en de stigmata van het achterlijf open zijn, terwijl het tweede paar thoracalc

stigmata ontbreekt of gesloten blijft.

Eindelijk heeft men nog het m e tap n e u s t is ch e trachee-stelsel (o. a. bij de

larven van Dyfiscus, Acilius, Ilydrophilus), bij welke slechts twee (dicht opeenstaande)

open stigmata aan het, gewoonlijk in eene punt uitgetrokken, laatste zichtbare (8«)

achterlijfssegment ') voorhanden zijn. Ook bij de larven der Cyphonidae heeft men

slechts twee functioneerende stigmata aan het voorlaatste achterlijfssegment (terwijl

het uiteinde van het achterlijf bovendien fijne trachee-kieuwen draagt, zie verder).

Eene aldus boven het water uitgestoken gewone of wel gespleten buis, waarop de

stigmata, wordt wel ,,aer i d u c t us " genoemd.

Merkwaardig zijn overigens de verschillende inrichtingen voor de ademhaling

bij de in het water levende larven. Terwijl bij enkele Coleoptera-genera de larven

uitsluitend door trachee-kieuwen ademen, geschiedt zulks bij nog vele anderen

bovendien door open stigmata, waardoor de atmospherische luclit direct wordt

opgenomen. Zoo bezitten de larven der Gynnidae uitsluitend lo jiaren trachee-kieuwen

aan de zijden van alle achterlijfssegmenten, terwijl stigmata geheel ontbreken; deze

trachee-kieuwen zijn buisvormig, toegespitst, lang bewimperd en inwendig van eene

fijn vertakte trachee voorzien. Ook bij de larve van PcIlodyUs zijn de trachee-kieuwen

I) Dat deze open stigmata /ich aan het uiteinelc van liet acliteiliji' bevinden , is een gevolg ilaarvan

dat de laatste tuee segmenten ingetrokken en rudimentair zijn. Terwijl o. a. de larven van llydrophihis

slechts één paar stigmata aan bet «iteinde van het achterlijf vertoonen , leert ons de ontwikkelings-

geschiedenis dat het embryo in een vroeg stadium aan weerszijden den aanleg van 7 stigmata aan het

achterliif bezit, van welke gedurende de ontwikkeling de eerste 6 paar later verloren gaan. Detoest.and

bij de volwassen //r./r.'///'/"--' larven is derlialve een secundaire, welke zich gevoegd heeft naar het

leven in het water.

7
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zeer lang, borstelvormig, geleed en paarsgewijze op de rugzijde der thoracaal- en

abdominaal-segmenten ingeplant; stigmata ontbreken hier eveneens geheel.

Bij de Elminae, enkele Hyilrophiliiiae {Hydracharis , Eiwplurus en Bcrosus) en

Cyphonidat- daarentegen heeft men trachee-kieuwen en stigmata bovendien, welke

afwisselend werkzaam zijn, naarmate deze larven onder water blijven, of aan de

oppervlakte of zelfs buiten het water moeten ademhalen; tot dit laatste worden zij

veelal door de noodzakelijkheid gedwongen (zie deel II, blz. 137 en noot 2).

De larve van Ehiiis heeft 10 paren stigmata aan de rugzijde en bovendien

bundelvorraige kieuwen, die naar willekeur uit het laatste achterlijfssegment naar

buiten uitgestulpt worden; de jonge larven vertoonen geen stigmata, het trachee-

stelsel is derhalve gesloten. Nog heeft men eene dergelijke inrichting bij de larven

van Polamophihis en Macronychvs; bij die van eerstgenoemd genus bevinden zich

aan weerszijden van het laatste abdominaal-segment drie l)undels draadvormige

kieuwen, welke met de beide in de lengte loopende hoofdstammen van het trachee-

stelsel in verbinding staan; de takken der achterlijfstracheeen zijn blaasvormig ver-

breed; aan deze blazen, wier aantal 64 bedraagt, is de spiraaldraad nog duidelijk

zichtbaar. In den regel ademt de larve door de hierboven genoemde staartkieuwen

;

wanneer echter bij lagen waterstand de palen en balken, waarop zij zich gewoonlijk

ophouden , boven het water uitkomen , dan is de larve gedwongen de lucht direct

op te nemen en functioneeren alsdan alleen de stigmata, van welke zich aan den

mesothorax en aan elk der eerste 8 achterlijfsringen een paar bevinden. Ware

kieuwen, d. w. z. zulke die met bloed gevuld /.ijn , en geen of nagenoeg geen tra-

cheeën bevatten, vindt men, volgens Schiodte en Meinert, bij de larve van //i',f;-ö/w

(zie blz. 96) als bundelvormige aanhangsels aan de onderzijde der thoracaalringen

en de eerste 3 achterlijfsringen ; ook ontbreken hier de stigmata aan den S=" acliter-

lijfsring, terwijl de overigen gesloten zijn.

Spijsverteringsorganen. (PI. III, Fig. 3; vergelijk ook de schematische figuur 2

op PI. II). Het opnemen van voedsel bij de Coleoptera geschiedt aldus. Eerst wordt

het stuk voedsel met de voorkaken aangevat en daarmede een gedeelte afgebeten;

de boven- en onderlip dienen hierbij zoowel tot steun , alsook om het voedsel te

proeven; dit laatste geschiedt ook door middel van de tong en vooral door den

epipharyn.x, waar smaakzintuigen voorhanden zijn. De afgebeten of afgescheurde

spijsbrok wordt nu door de achterkaken aangevat en zoo noodig nog kleiner gemaakt;

daarbij wordt zij door de onderlip tegengehouden
, om vervolgens door de achterkaken

verder in de mondholte geschoven en door de slikbeweging in den slokdarm gebracht

te worden. Bij vleeschetende kevers worden de afgebeten brokjes niet gekauwd, maar

iladelijk ingeslikt. Daar waar de voorkaken elk van een krachtigen maaltand of van

een kauwvlak voorzien zijn, wordt het opgenomen voedsel zoo lang fijn gemalen.
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totdal het geschikt is om te worden verteerd. Vele kevers met krachtige voorkaken

als: Lucanidae eii Cerambycidae nemen desniettegenstaande bijna nitshiitend vloeibaar

voedsel op, als boomsapijen , welke zij met het jienseel-vorniig uiteinde der achter-

kaken oplikken; de krachti^'e voorkaken dienen hier meer om plantendeelen te ver-

wonden, waardoor de sappen uitvloeien. Hij vele Scarabacidae als: mestkevers en

bloemkevers {Ce/onia, Trichins) zijn de voorkaken dun en blailachtig en dienen

slechts om vloeibare of halfvloeibare voedingsstoffen in den mond te voeren. Men

heeft dus bij deze kevergroepen den overgang van de kauwende tot de zuigende •)

monddeelen.

Het spijsverteringskanaal bij de imagines is over het algemeen langer dan het

geheele lichaam, vooral is zulks het geval bij de plantetenden (phytophaga), waar

het die lengte aanmerkelijk, bij de vleeschetenden (carnivora) daarentegen slechts

weinig overtreft -). Hieruit volgt dat het darmkanaal eene ombuiging of winding, of

wanneer het bijzonder lang is, meerdere windingen heeft. Naar gelang den aard van

het voedsel is het spijsverterings- of darmkanaal zeer verschillend gevormd.

Het door den mond opgenomen voedsel geraakt in de maag, eene zakvormige

verwijding in het midden van hel lichaam, waar het door toedoen van het maagsap

in eene spijsbrij wordt omgezet, waaruit de voedingsstoffen door den maagwand

worden opgeslorpt en naar het bloed gevoerd. De onverteerbare resten worden weder

door de aan het tegengestelde uiteinde gelegen anale oiiening uit het lichaam verwijderd.

De binnenbekleeding van het spijsverteringskanaal, hetwelk overigens van meer

of minder ontwikkelde spierlagen voorzien is, is gedeeltelijk eene chitinelaag, de z.g.

intima, welke in onmiddellijke verbinding staat met de uitwendige chitine-huid van

het lichaam.

Men onderscheidt aan het spijsverteringskanaal: i'\ de voordarm, welke bestaat

uit den slokdarm (oesophagus) en veelal de voor- of kauwmaag (proventriculus)

;

2". de middendarm of maag (ventriculus), en 3". de einddarm, welke wederom

bestaat uit de dunne darm ólium, intestinum^ en de dikke darm (colon\ welke in

de endeldarm (rectum) overgaat. De voordarm tnet de mondopening, alsook de eind-

darm met de anale opening zijn als van buiten af ontstane instulpingen te beschouwen;

de middendarm echter niet.

De voordarm, vooral de slokdarm, is bij alle Coleoptera vrij groot, bij zulken

echter die weinig voedsel tegelijk of alleen vloeibaar voedsel opnemen, is de voor-

1) Een werkelijk uitzui-eii liceft alk-en plaats liij enkele kirven , o. .i. l.ij die dor DytisnJa,- en

volgens Meinert ook bij die van Lampyns en Drilus: hier /ijn de voork.iken v.-in eene sleuf voorzien

(zie Hoofdstuk II).

2) Coleoptera lieeten monophaat; wanneer zij van eene en dezelfde planlsoort leven en geenc

andere aanraken, b v. Ai^cliisliro lüni , Mfhi.uniia popnli.
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darm zeer dun en gewoon; bij een loopkever [Carabus) (pi. III, Fig. 3) b. v. is de

slokdarm vrij kort, niet zeer wijd en eindigt in eene verwijding, den krop (ingluvies).

De krop komt veel voor en is soms sterk ontwikkeld (b. v. bij Meloe), terwijl zij bij

aanverwante genera, welker soorten stuifmeel eten (o. a. Siiaris, Zonitis , Mylabris)

ontbreekt.

De voor- of kauwniaag, welke bij de kevers nog al eens voorkomt, wordt aldus

genoemd omdat de inwendige chitinelaag krachtige, dikwerf getande chitinelijsten

vormt, terwijl de wand buitenwaarfs zwaar gespierd is. Over de functie van de voor-

maag bestaat verschil in opvatting. (Iraber zegt dat de uit de voormaag komende

spijsdeelen bijzonder fijn verdeeld zijn, dus daarin fijn gemalen worden, terwijl in

den slokdarm nog vele groote stukken voorhanden zijn. Later is men tot eene andere

opvatting gekomen, dat n.1. de spijzen in de kauwmaag niet nader verkleind worden,

doch dat de getande chitinelijsten ten doel hebben om te beletten dat de spijsbrij

uit de maag in den krop teruggaat.

De raiddendarm of maag is zoodanig ingericht, dat de voordarm meer of

minder snuit- of trechtervormig in de vrije ruimte , het lumen , van eerstgenoemde!)

uitsteekt, wat, benevens eene somwijlen voorkomende kle])afsluiting, dient om te

verhinderen, dat het voedsel, dat eenmaal is doorgegaan, teruggaat. Hij is het

omvangrijkste gedeelte van het darmkanaal; zeer lang o. a. bij Scarabaeidae als

Gcotrupcs en Mi-lolontha , bij Mcloi: vult hij het grootste gedeelte van de lichaamsholte,

bij de Ccranibycidae daarentegen is hij zeer klein. Ook is de lengte in verhouding

tot die van den einddarm zeer verschillend , zelfs bij naverwante familien , b. v. bij

de Carabidae en Dyiiscidac.

Het voorste gedeelte van den middendarm is bij de genoemde vleeschetende

kevers inwendig met eene dikke epithelium-laag bekleed, welke uit talrijke lange,

klierachtige cellen bestaat en de eigenlijke maag, chylusmaag of chylusdarm vormt;

hij heeft op de buiten-oppervlakte een vlokkjg voorkomen , ten gevolge van dicht

opeenstaande kleine blindzakjes.

Ken afwijkenden bouw van het darmkanaal treft men aan bij de larven der

Lamellicornia. Terwijl de voor- en einddarm gewoon en aan elkaar gelijk zijn, vindt

men aan den middendarm kransen van blindzakken
, welke bij onderscheiden groepen

en genera in aantal en vorm verschillen; zoo heeft de larve van Oryctes nasiconüs

aan het voorste gedeelte een dubbele krans van dergelijke zakken , aan het middel-

en achtergedeelte elk een gewone krans; bij de larve van Mcloloii/Iia daarentegen

ontbreekt de middelste krans en zijn de anderen ook weinig ontwikkeld.

Aan het uiteinde van den middendarm bij de kevers is weder eene afsluitings-

iiuichting, de portier of pylorus genaamd, die een ontijdig uittreden van het voedsel

uit de maag tegengaat.



De einddaiin is in hot voorste gedeelte meestal dun en wordt daarom dunne

darm (duodenum, ook wel ilium of intestinum) genoemd; bij een aantal vleesch-

etende kevers, b. v. bij do Dy/iscidac en ook bij Necroplionis , is de einddarm ten

opzichte van den niiddondarm zeer lang; bij do Cuindcliilac on (",/n//'/</<ró' daarentegen

is deze vrij kort, zoo ook bij ile Chrysoinelidac en meestal bij do larven. Soms

bevinden zich nog meerdere afdeelingen aan den einddarm, welke door insnoenngen

in 't oog vallen, b. v. bij Ceramhyx heros. Nog bevindt zich veelal (o. a. bij Dylisats

,

Silpha, Necropfwriis e a.) aan den einddarm een zijdelingsch aanhangsel, de z.g.

l)linde darm (coecum).

Aan den pylorus monden de z.g. Malpighische vaten, zijnde excretie-

organen, pis afscheidende, blind uitloopende buizen, welke gelijk te stellen zijn met

de nieren bij vele hoogere dieren; bij de pentameren is het aantal 4, bij de anderen 6.

Bij Donacia en Haliica monden zij uit in een zijwaarts van de maag gelegen blaas,

de urineblaas,

Aan het verdikte uiteinde (de dikke darm) van den einddarm bevindt zich eene

aanzwelling , de endeldarm of het rectum ; een tusschen den dunnen darm en endel-

darm gelegen eigenlijke dikke darm (colon) is b. v. bij Carabtis niet duidelijk te

onderscheiden. In den endeldarm bevinden zich kantige uitsteeksels met klieren en

over de oppervlakte tracheeën.

Bij Cerambyx heros vond Kolbe geene aanzwelling aan den einddarm ;
deze wordt

integendeel naar het achtereinde dunner en is aldaar met het achtereinde van den

oviduct of bij het i van den ductus ejaculatorius door een dunne chitine koker omgeven.

De anus bevindt zich tusschen de laatste twee sterniten ; hij is de afvoeropening

van den endeldarm en bevindt zich bij de Coleoptera op den bodem van eene

instulping van eenige der achterste ringen, eene soort cloaca; de uitwendig zichtbare

opening is derhalve meestal niet de eigenlijke anale opening.

Tot de afscheidings- of secretie-organen (klieren) rekent men vooreerst de speeksel-

klieren , zijnde gepaarde organen, die aan den ingang van den slokdarm of achter

in de mondholte uitmonden. Bij de Coleoptera ontbreken zij geheel of zijn slechts

zeer weinig ontwikkeld; bij eenige groepen bevinden zich klieren aan het darmkanaal,

die naar het schijnt daarvoor in de plaats komen.

Bloedvaatstelsel. Terwijl bij de Werveldieren een buitengewoon ontwikkeld en

sterk vertakt bloedvaatstelsel, daarentegen een, slechts tot een bepaald gedeelte van

het lichaam, beperkt ademhalingsorgaan (de longen) voorhanden is, treft men bij de

Insecten juist het tegendeel aan, doch daarmede aequivaleerend, een weinig ontwikkeld,

niet vertakt bloedvaatstelsel, maar een tot in de uiterste deelen van het geheele

lichaam doorloopend buizenstelsel voor de ademhaling aan.

Bij de Insecten in het algemeen vult en doorstroomt het bloed, dat meestal



kleurloos is, doch ook wel geel- of roodachtig, zelfs bruin- of violetachtig kan zijn '),

de lichaamsholte met alle flaarin gelegen organen, zelfs alle holten in de aanhangende

deeleii als: sprieten, monddeelen, pouten '-') en vleugels; het stroomt dus in ruimten

zonder eigen wand en niet in door een wand omhulde capillairen.

De bloedvloeistof (serum) is in den regel zelf gekleurd, doch de kleur kan ook

veroorzaakt wortlen door talrijke in het bloedvocht zwevende, uiterst kleine bloed-

lichaampjes of bloedcellen, welke, overigens kleurloos, aan de oppervlakte meer of

miniler dicht met geel- o( roodachtige, uiterst kleine vetbolletjes bezet zijn; aldus is

het bloed van Galcrnca tanaccti hoog geel gekleurd.

Het aantal bloedlichaampjes is naar verhouding veel geringer dan bij de Wervel-

dieren. Het grootst is het aantal bij de larven kort voor het verpoppen ; onder het

verpoppen neemt de hoeveelheid bloed af, welke vermindering bij de imago den

hoogsten trap bereikt. H. Dfavitz ontdekte nog eene eigene beweging der bloed-

lichaampjes, nd. in den losgemaakten achtervleugel van eene pas uitgekropen, nog

onuitgekleurde meeltor {Tcnehrio molitor). Ook de gedaante is, zelfs bij een zelfde

individu, verschillend; alle mogelijke overgangen zijn bekend, van een dun, biconvex,

cirkelrond schijfje tot een lang uitgerekt, zelfs staafvormig lichaampje.

ViTUS Graber heeft de bloedlichaampjes van een. aantal Coleoptera gemeten.

Zoo hebben de cirkelronde bloedschijfjes van Melasoma popiili eene doorsnede van

0,006 mM., van Ce/onia aurata en Zabnis j,'il>l>iis van o,ooS— 0,01 mM. ; de gestrekte

bloedschijfjes van Cinabi/s cancclhHits eene lengte-as van 0,008 niM., dergelijke ook

van Zabrus .qibbiis van 0,012—0,022 mM. Bij den meikever zijn de bloedlichaampjes

grooter, waar de nagenoeg gelijke middellijn 0,027—°)°3 rnM. bedraagt.

De oorzaak voor het stroomen van het bloed is een kloppend, lang uitgerekt,

buisvormig, van achteren blind eindigend hart, het z.g. ruggevat (zie PI. II,

Fig. 2^). Dit is gelegen aan de rugzijde, in de richting van de middellijn, boven

het darmkanaal, en bestaat gewoonlijk uit eenige segmentaal achter elkaar gelegen

kamers; gewoonlijk is het door bijzondere spieren aan den rugwand bevestigd. Aan

elke hartkamer bevinden zich twee spleetvormige openingen (ostiên) , aan weerszijden

cén; bovendien twee klapvliezen of interventriculair-kleppen. De openingen der kamers

liggen in het verwijde gedeelte, aan de zijden of meer naar de bovenzijde geplaatst.

De klapvliezen bevinden zich op de grens van twee kamers, zijn altijd naar voren

gericht en bestaan uit teedere , soms gelede huidplooien. Voor het overige is de

geheele lichaamsholte als een deel van het bloedvaatstelsel te beschouwen.

1) Bij phytopliage insecten heeft het bloed eene groenaclitige tint, ten gevolj^'e v.in het daarin

opgeloste bladgroen (chlorophyl).

2) Het gele vocht, dat o. a. bij CofiiiicUa , Timarcha en Rïcloï uit openingen van het dij- en

scheengewriclit kan vloeien , is niets anders dan bloed.



Aan het voorcindc van de voorste hartkamer ontspringt eene lichaams slagailcr

of aorta, welke zich in de richting van den kop voortzet tot aan het boven-slokdarni

ganglion, tle hersenen; hier sjjlitsl zij zich in twee plaatvi)rniige deelen, die, elk o[)

zich zelf, veriler loopen ; liet eene deel loopt n.1. onder de liersenen en onder de

oogen , het andere gaat tot aan de oogen ; beide platen zijn met vezelige deelen aan

het huidskelet bevestigd. Op de plaats, waar de aorta zich splitst, dus aan het voor-

einde, bevindt zich eene o|)ening.

Onder normale omstandigheden zijn de contracties van liet niggevat krachtig

en zeer regelmatig; onophoudelijk stroomt bloed, waarin bloedlichaampjes, van uit

de lichaamsholte door de ostien het hart binnen , waarop het door dezen in voor-

waartsche richting tot in de aorta gedreven wordt, van daar uit in den kop met de

aanhangende deelen, als S[)rieten enz. en dan verder achterwaarts in alle mogelijke

lichaamsholten. Overal neemt men in de lichaamsholte eene aanvoerende en eene

terugloopende bloedstrooming waar. De contracties beginnen achtereenvolgens met

die der achterste kamer, onmiddellijk door die der overige kamers gevolgd; zij zijn

rhytmisch, waarbij de afzonderlijke kamers toch zelfstandig werken. Uitzetting of

diastole en samenlrekking of systole wisselen tamelijk regelmatig met elkaar af.

Soms duurt de systole iets langer dan de diastole. Verkeert het hart in den toestand

van diastole, dan openen zich de klapvliezen , ten einde het opgenomen bloed snel

door te laten, doch nog gedurende de uitzetting sluiten zij zich weder, opdat het

voorwaarts stroomende bloed niet weder teruggaat.

Het bloed vloeit uit de verschillende deelen der lichaamsholte zoowel door de groote

openingen der achterste kamer (waar de grootste aanvoer plaats grijpt) alsook door

de zijwaartsche openingen. Nadat het bloed het hart en de aorta, in hare geheele

lengte, snel doorstroomd heeft, vloeit het aan het vooreinde van de aorta uit en

stroomt zeer langzaam naar de overige organen van het lichaam en in de lichaams-

holte, totdat het weder in het hart terugkeert om denzelfden omloop opnieuw te

beginnen. Wanneer het insect rustig is, zijn de contracties van het hart, evenals de

ademhalingsbewegingen, langzaam, wanneer het zich echter beweegt of op eenige

wijze bedrijvig is, dan zijn de contracties sneller. Ook is de temperatuur daarop van

invloed, bij lage temperatuur verlangzaamt de hartslag.

Uit het hart stroomt zuiver of slagaderlijk (arterieel) liloed naar de lichaams-

deelen, daarentegen vloeit uit de lichaamsholte het onzuivere of aderlijke (veneuse)

bloed in eene bepaalde bloedruimte, den z.g. pericardiaal-sinus, welke het geheele

hart omsluit. Aangezien de contracties van het hart daartoe niet voldoende zijn, is

daarvoor noodig een sterke druk op het bloed in een gedeelte van de lichaam.sholte,

waarvan het noodzakelijk gevolg wederom is een afvloeien in een ander gedeelte.

Van af de plaats, waar een hoogere druk aan het gecontraheerde gedeelte ontstaat,
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vloeit het bloed naar lic [)l;iats van geiingeren druk aan het niet gecontrah eerde

gedeelte; een beginsel \vaaro[) alle sapstroomingen iu het dierlijk organisme tot

stand komen.

Virus Grakkr ontdekte n.1. eene [)roi)ulsatorische inrichting voor het bloed in

het insecten-lichaam, n.\. bij sijrinkhanen. Onder het eigenlijke hart of ruggevat is

n.1. een vlies uitgespannen, het z.g. pericardiaal-septum of diaphragma, hetwelk de

rugkamer, den dorsalen bloedsinus of pericardiaalsinus, waarbinnen het hart besloten

is, van de lichaamsholte of den ingewandssinus scheidt. Dit vlies bestaat uit platte

spierbundels en is ter weerszijden aan de zijden van den rugwand van het huidskelet

bevestigd; deze spierbundels ontspringen aan weerszijden van iedere rugplaat (tergiet)

van het achterlijf uit één |iiint en breiden zich vleugel- of waaierachtig uit tegen de

middellijn van het lichaam; vandaar den naam ,,vleugelspieren ".

De propulseerende functie van deze inrichting heeft aldus plaats: wanneer

n.1. de spieren van het diaphragma zich samentrekken, dan richt zich dit vlies

benedenwaarts evenals het menschelijk middenrif bij de inademing. Ten gevolge van

den druk op de in de buikholte gelegen ingewanden moet het daartusschen gelegen

bloed uitwijken en door de openingen van het diaphragma in de holte van de rug-

kamer binnenstroomen , waarbij het bij gelijktijdige uitzetting van het ruggevat (hart)

door de spleetvormige openingen daarin opgenomen wordt. De rugkamer is eene

ruimte met spongieus celweefsel en tracheeen opgevuld. Ten gevolge van de vele

daarin uitkomende, dicht, netsgewijze uitgesponnen tracheeen, wordt de rugkamer

terecht beschouwd als een liaard voor de ademhaling, waar n.1. het uit de lichaams-

ruimten terugkeerende veneuse bloed gezuiverd wordt, alvorens weder in het ruggevat

te worden opgenomen. De gasuitwisseling heeft plaats in de tracheeen-capillairen.

Het vetlichaam. In de verschillende ruimten van de lichaarasholte, tussrhen

en tegen de ingewanden aan, alsook tusschen dezen en den binnenwand van het

lichaam, bevinden zich cellen-massa's, welke als 't ware in de bloedvloeistof drijven

of door deze omspoeld worden. In het plasma dezer cellen bevinden zich gewoonlijk

talrijke kleine vetdruppeltjes , vandaar den naam vetlichaam •). Over de ware physio-

logische beteekenis is men nog niet tot volkomen klaarheid gekomen. Bij larven is

de massa van het vetlichaam grooter dan bij de imagines , waaruit volgen zou , dat

het gedurende de metamorphose verbruikt wordt. Bepaalde cellen van het vetlichaam

moeten als voorraadkamers beschouwd worden; zij bevatten voedingsstoffen, welke

daarin bewaard worden voor het onderhoud van het organisme. Ook schijnt de vor-

ming der bloedlichaampjes uit te gaan van bepaalde cellen van het vetlichaam.

1) Het vettig worden v-in gedroogde insecten in verzamelingen en liet door den invloed van vet-

zvircn gevfirmde groen aan de spelden , is een gevolg van liet nitge/.weten vet van liet vetlichaam.
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KoLi:i-. niL-ont d;it de vetcellen ,
evenals de, zich vrij bewegende, i)loedlichaaini)jes,

uit de bloedvloeistof bepaalde stoften opnemen, verwerken, omzettingsprodukten

daaraan teruggeven en aldus oji de stofwisseling van invloed zijn. Door de overeen-

komst met de blocdlirhaampjes, alsmede door de betrekking van liet vetlichaaui lot

de bloedvloeistof, noemde Wir.i.owiiysKi dit „bloedweefsel ". Als eene bijzonderheid

is bij de Scarabacidae het weefsel van het vetlichaam met het epithelium der grootere

trachee-stammen en der talrijke trachee-zakken innig samengegroeid ; bij de overige

kevers en l)ij de insecten in het algemeen staan alleen de fijnste trachee-takjes met

de cellen van het vetlichaam in verbinding. Het vetlichaam schijnt dus in betrekking

te staan tot de ademhaling. Vrrus Graber beschouwt daarom het geheele vetlichaam

als „eene enkele, veel-lobbige long", welke het geheele organisme omvat en tot in

alle aanhangende deelen , zelfs tot in de uiteinden der sprieten, tasters en tarsen reikt.

Volgens L.A.NDOIS is het niet onwaarschijnlijk, dat de vetcellen uit de tracheeen de

zuurstof opnemen en deze aan het bloed , waardoor zij omspoeld worden ,
afgeven

,

terwijl zij uit het bloed koolzuur opnemen, dat daarna weder in de tracheeen door

de uitademing wordt afgevoerd; de vetcellen kunnen derhalve „respiratiecellen"

genoemd worden. Die cellen van het vetlichaam, w^elke als voorraadkamers voor

voedingsstoffen dienst doen, zijn, volgens Landois, rijk aan vetkorrels en eiwitstoffen

;

bij jonge dieren, die nog moeten uitgroeien, zijn zulke cellen het meest ontwikkeld,

bij uitgehongerden daarentegen ontbreken zij nagenoeg geheel. Bovendien schijnen

deze cellen nog eene rol te vervullen, om de omgezette eiwitstoffen gedeeltelijk

wederom in haar weefsel in den vorm van piszure-zouten te kunnen atzetten. Deze

cellen moeten dus voornamelijk beschouwd worden als bewaarplaatsen, dus „voedings-

cellen ", waaraan het lichaam stoffen voor het onderhoud van het organisme ontneemt

en waaraan het de omzettingsproducten weder afgeeft.

Eigenaardig is het lichtgevend vetlichaam bij de glimwormen, Laiitpyndae
,
dat

zich aan de buikzijde van de laatste segmenten van het achterlijf bevindt. In dit

weefsel, welks werking door bepaalde zenuwen geregeld wordt, vertakken zich vele

tracheeen, zoodat door den zuurstof-aanvoer de oxydatie van eene nog niet met vol-

komen zekerheid bekende stof het lichten veroorzaakt (^zie deel II, blz. 144).

Welbekend zijn verder de reuk- of stinkklieren (glandulae odoriferae) bij

een aantal kevers, welke een in den regel onaangenaam, ook wel eens niet onaan-

genaam (o. a. Aromia moschata) riekend vocht afscheiden. Zij liggen gewoonlijk

nabij de anale opening en worden alsdan , al naarmate zij meer in- of uitwendig uit-

monden, onderscheiden in rectaal- en anaalklieren. Vooral zijn in dit opzicht bekend

vele Carabidae (o. a. soorten van Carabus en Cycknis) , welke eene, veelal vluchtige,

vloeistof uit den anus afscheiden; vooral is eene dergelijke inrichting bij Brachynns

bijzonder ontwikkeld, waarbij het uitgedreven, bijtend vocht uitgespoten wordt,



io6

onmiddellijk tut cfii bkiuvvachtig wolkje verdampt en een duidelijk waarneembaar

geluid gehoord wordt; vandaar de naam bombardeerkevers of pistoolkevers '). Bij

vele Staphylimdac wordt eene stinkende stof afgescheiden door een paar blaasachtige

orgaantjes, welke aan het uiteinde van het achterlijf kunnen worden uitgestoken. Bij

Aroinia moschaia ligt eene reukklier aan weerszijden van het metasternura (zie deel II,

blz. 338). Volgens Bertkau bestaat bij Lacoti mnriniis de ,,stink-inrichting " daarin,

dat de kever, bij aanraking, aan het ruggedeelte van het laatste vrije achterlijfssegment

twee korte, gekromde buizen te voorschijn brengt, welke met kliereellen in verbinding

staan. Ook heeft men stinkklieren bij vele larven, o. a. zijn welbeken.d de krachtig

werkende klieren van de larven van Mehisovia popi/li en coUaris (zie deel II, blz. 446).

De Dyliscidae scheiden , bij gevaar, aan den voor- en achterrand van het hals-

schild eene walgelijk riekende, melkachtige vloeistof af '-'). Vele keverlarven scheiden

bij aanraking een bruin vocht af. Aroiiiki inoscha/a spuit, volgens Schmidt-Goebel,

uit den mond eene waterheldere, bijtende vloeistof tot op een afstand van 4 centi-

meter. Mcloi:, I.ytta en de OvtvV/tV/rf-soorten brengen uit de pootgewrichten gele

vochtdru])pels (bloed) te voorschijn, wanneer zij aangevat worden. Door Lutz is bij

Cocciiiella 1 puiic/ata eene opening in het gewricht ontdekt, welke onder gewone

omstandigheden toegedrukt is, doch wanneer het dier het achterlijf samentrekt,

waarbij het bloed krachtig in de pooten geperst wordt, en deze laatsten vervolgens

tegen het lichaam aandrukt, dan laat de opening, tlie nu gunstig komt te liggen,

het bloed door.

Merkwaardig zijn de uitstulpbare roode blaasjes bij een aantal Malachiinen , waar-

over de opvattingen zeer uiteenloopen (zie deel II , blz. 178). Eindelijk vermelden wij

nog de spin- en lijmklieren. Typische spinklieren, die, evenals bij de zijderujis,

aan de onderli[) uitmonden, heeft men o. a. bij de larven van /fariiionia , Doiiaiia

,

Hypcra , Cionvs (zie deel II, blz. 399, 59S en 665); de spindraail komt hier uit een

buisje in het midden van de onderlip te voorschijn.

De larven der CoccincUulac hechten zich om te verjiojiiien met den anus vast,

zoodat tle pop hangt.

Hieraan sluiten de klieren, welke bij sommige imagines bij den anus gelegen zijn

en voor de verzorging der eieren dienen; hiertoe worden ook gerekend de lijmklieren

van het $ van Hydropliiliis en Hydrocharis , waarmede de welbekende eiernestjes,

zoo ook de eierklompjes van Hclocharis , Sperchcus e. a. vervaardigd worden.

Met betrekking tot de voortplanting onderscheidt men mannelijke en vrouwelijke

individuen. De voortplantingsorganen liggen in het laatste gedeelte van het achterlijf;

1) Daarover schreven DUFOUK, RouGEMONT en Leydig. Volgens Perty zonden ook de soorten

van liet genus .igotnini explodeeren , docli in veel geringere mate dan Brachynus.

2) Daarover schreven Leydig en Plateau.
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lic vrouwelijke iiUusscliL-n zijn vcdul z(jo omvangrijk, dal zij hel gioijlstc geiieclte

daarvan iniicnien.

De mannelijke (l'l. 111, lig. 4) voorlplanlingsorganen bestaan vooreerst uit de

testes i;de mannelijke gcslachtsklieren), de vrouwelijke uit ile ovaria (de vrouwelijke

geslachtsklieren); beiden bevinden zich in het lichaam aan de rugzijde, boven het

darmkanaal. Uit de testes ontstaan de zaadcellen of si)ermalozoiden ; uit de ovaria

de ei- of kiemcellen, anders gezegd de eieren. Beiderlei voortplantingsorganen zijn

parig, er zijn derhalve twee testes of twee ovaria, benevens twee geleidingsbuizen
,

hetzij de beide zaadleiders (vasa deferentia) of de beide eileiders (oviducten), welke

in beide gevallen tot eene enkele afvoerbuis, hetzij de gemeenschappelijke zaadbuis

(ductus ejaculatorius) of wel de gemeenschappelijke oviduct met het .achterste gedeelte

,

de geslachtsopening (vulva of vagina) vereenigd zijn. Dat oorspronkelijk deze gepaarde

organen, zoowel bij het / als bij het ?, van elkaar gescheiden naar Inuten uitmonden

,

is bij vele insecten in 't algemeen nog duidelijk te herkennen

De tot de beide testes behoorende vasa deferentia zijn aan het onderste gedeelte

veelal verbreed, welke verbreeding als zaadblaas (vesicula seminalis) fungeert. Nog

heeft men de aan de basis der vasa deferentia hangende klieren (glandiilae uiucosae)

,

wier secreet zich met de spermatozoïden mengt of tot de vorming van spermatophorcn

dient (o. a. bij Orcctochilus , zie deel I, blz. 148).

De testes bij de kevers bestaan elk hetzij uit blind uitloopende buizen (foUikels),

waarvan het aantal zeer groot is; of wel elke testis bestaat uit eene enkele, kluwachtig

ineengewikkelde, blind uitloopende buis, welke door een vlies omhuld is (b. v. bij

de CarabUiae, Dyüscidae en Luamidae). Bij uitzondering zijn de testes met elkaar

vereenigd {Galerncclla). Van elke foUikel ontsi)ringt een kanaal v^'as efferens)
;
de

vasa efferentia van dezelfde testis vereenigen zich en gaan over in het vas deterens.

De vasa deferentia zijn fijne buizen van verschillende lengte, veelal kort, bij anderen

zeer lang (o. a. bij Dyfiscus ongeveer vijf maal, bij CetoJiia aiinUa wel 30 maal

zoo lang als het lichaam, in welke gevallen zij kluwachtig ineengewikkeld zijn). Het

uitstulpbare gedeelte aan het uiteinde van den ductus ejaculatorius eindigt binnen in

een, gewoonlijk zeer chitineus, copulatie-orgaan, den penis (zie blz. 73). De aan-

hangende klieren der vasa deferentia zijn in den regel parig en van zeer verschillende

lengte; bij Hxdrophilus en de Elalendae komen zij in verscheidene paren voor.

Aan de vrouwelijke voortplantingsorganen heeft men nog, behalve de reeds

genoemde deelen, het receptaculum seminis, de bursa copulatrix en de aanhangende

klieren (lijraklieren
,
glandulae sebaceae).

Elk ovariura bestaat uit een aantal eibuizen, welke aan het ondereinde te zaraen

in de eileider uitmonden. De beide eileiders dienen om de uit de eibuizen opgenomen

eieren voort te geleiden; deze worden dan in den gemeenschappelijken oviduct
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opgenomen, door het sperma bevrucht en door de geslachtsopening naar buiten

gevoerd (zie blz. 74).

Ue verschillende inrichtingen om de vulva zijn bij iedere soort in overeenstemming

met den liouw van het mannelijk co]iulatie-orgaan. Ken receptaculum seminis dient

om liet sperma op te nemen. Eene enkele bevruchting van het ? kan langen tijd

aanhouden, daar het in het receptaculum bewaarde sperma telkens met een naar

omlaag glijdend ei uit den ovidnct in aanraking komt. De spermatozoiden dringen

door de micropyle van het ei. Het afscheiilingsproduct der glandulae sebaceae dient

tot het vastkleven der gelegde eieren.



II. ONTWIKKELING DHR COLEOPTERA.

(PI. IV VI.)

De wijfjes planten zich voort door eieren; slechts bij uitzondering (o. a. bij

Oriita Chevr.) legt het $ de eieren op het oogenblik dat de larven uitkruipen. Het

aantal eieren door een enkel ? gelegd varieert zeer, gewoonlijk is het niet bijzonder

groot; als uiterste grenzen schommelt het tusschen een 20 tal tot ongeveer 2000, ja

zelfs tot 3 a 4000, wat geheel samengaat met de gevaren waaraan de ontwikkelings-

toestanden zijn blootgesteld en met de zooveel geringere kansen , dat eenmaal uit

eieren zich imagines zullen ontwikkelen ; dit laatste geldt o. a. in hooge mate voor

Meloe. Meestal zijn de eieren witachtig, ook wel geel, in allerlei tinten, zelfs oranje-

rood; de vorm is kogelrond, ovaal, elliptisch tot cylindervormig; zij zijn meestal

glad en glanzig, veel minder dof en fijner of grover korrelig van oppervlakte. De

wand is dun bij die eieren, welke op verborgen plaatsen gelegd worden, dikker

wanneer zij meer aan de buitenwereld zijn blootgesteld; de micropyle is, volgens

Leuckart, aan de voorste pool gelegen en bestaat in den regel uit een groot aantal

openingen, welke hetzij onregelmatig bijeen of ook wel in een krans geplaatst zijn.

Onder de inheemsche kevers, welke de grootste eieren leggen, behoort o. a. Staphy-

litius okns\ veel grootere kevers, als Orycles nasicornts b.v., leggen naar verhouding

kleinere eieren. Eenzelfde ? legt grootere en kleinere eieren tegelijk; volgens

SwAM^rERDAM zouden zich bij Orycks nasiconiis uit de grootere eieren wijfjes

ontwikkelen.

De ontwikkeling is eene volkomene gedaanteverwisseling (metamorphose), meta-

bolie, d. i. de larve behoudt gedurende haar leven ongeveer dezelfde gedaante als

waarin zij het ei verliet '
)

; toenadering tot den vorm van de imago ,
zooals o. a.

bij de Orthoplera en de Khyiichola, komt niet voor'-). Tusschen larve en imago n.1.

1) Uitzondering treft men aan bij de Rhipifihorida^ en de Ah-loiJae (PI. \'[ V'w^. 4), waar meer

dan één larvenvorm voorkomt (hyper-metaniorpliose, zie Dl. II, blz. 306 en 310).

2) Bij de StaphyliniJae (IM. V, Fit;, i en 2) herinneren de larven nog het meest aan de

gedaante van de imago.



komt, met betrekking tot de buitenwereld, een rusttoestand, het popstadium, voor.

Gedurende dit stadium komt de in de pop opgesloten imago tot volkomen ontwikkeling,

voor een deel ten koste van het in het lichaam van de larve gevormde reserve-

voedsel.

Toch gaat het geheele organisme van de larve langzamerhand, eerst meer uit-

wendig en dan meer inwendig, over in het organisme van de imago en niet in een

pop-organisrae, dat op zijne beurt in eene imago verandert. Een bijzonder pop-

organisme bestaat niet; reeds in de larve wordt voor een deel de imago aangelegd;

barst de larvenhuid open, dan blijken de typische uitwendige imago-organen, de

vleugels (imaginaalschijven , zie blz. 36) aanwezig te zijn. De imago is echter nog

niet inwendig gereed, nog niet rijp. De overgang is ook zóó groot, dat het niet

te verwonderen valt, dat hiervoor nog al tijd noodig is. Volgens Oudem.\ns moet

men dus in hoofdzaak, ook bij de volkomene gedaanteverwisseling, slechts larve

en imago tegenover elkaar jilaatsen; de pop behoort uitwendig reeds bij de imago,

is inwendig de imago in wording.

Bij den overgang van larve tot imago worden in meerdere of mindere mate

inwendige deelen van de larve opgelost en vormen zich, onder verbruik van de

overblijfselen daarvan en van het door de larven in het vetlichaam opgehoopte

reserve-materiaal, geheel nieuwe organen. Zie nader bij Oudemans: ,,De Neder-

landsche Insecten", 1900, blz. 24— 26.

lüj de meeste keverlarven (o. a. bij de Lamellicornia (PI. V, Fig. 12), Aiwbii(lat\

Cemmhycuhu (PI. VI, Fig. 5), Rhyuchophora (PI. VI, Fig. 8) e. a.) is de huid

week, doch dan in den regel met uitzondering van den kop of van enkele gedeelten

van den kop en de tarsklauwen , wanneer deze laatste nl. voorhanden zijn. Bij

anderen zijn de kop benevens de segmenten met eene meer of minder uitgebreide

lioornachtige (i.hitineuse) of halfhoorn-, meer perkamentachtige huid bedekt. Hij

velen blijft de liuid van het achterlijf grootendeels week, terwijl die van den thora.v

meer of minder chitineus is; deze chitineuse gedeelten kunnen zijn hetzij groote

platen of slechts kleine hoornstukjes, liij de larve van Nfirophoriis (PI. V, Fig. 4)

zijn de hoornplaten op het achterlijf naar achteren getand.

Bij de Carabidae (PI. IV, F'ig. 2) o. a. is de huid der thoracale en abdominale

segmenten grootendeels-, bij de Elateridae (PI. V, Fig. 13) geheel tot aan de grens

der weeke verbindingslniid verhoornd en hard. Bij Ckindehi (PI. IV, Fig. i) zijn de

kop en het zeer groote prothoracale tergiet sterk verhoornd. Op de huid der larven

ontbreken veelal alle mogelijke aanhangsels, zulks is vooral het geval wanneer tleze

chitineus is (b. v. bij die der Carabidae (Pk IV, P'ig. 2) en Elaler'ulaf (PI. V,

Fig. 13)); het oppervlak is alsdan volkomen of nagenoeg geheel kaal (alleen de

verbindingshuid kan behaard zijn); in andere gevallen is de huid van haren ot



borstels voorzien (PI. V, Fig. 8 en 9), welke in voorkomen, grootte, aantal,

richting en rangschikking aan de grootste verscheidenheid onderhevig zijn. O. a. zijn

in dit opziciit merkwaardig de haren op de huid der Z^trww/zVw-larven ,
zoo b. v.

bij Tiresias serra (ri. V, Fig. 8; zie ook Deel I, blz. 611).

Ten gevolge van eigenaardige secretie-producten is de liuid soms slijmerig of

kleverig (b. v. bij sommige Chrysomelidaé), ook wel als 'i ware bepoederd of met

een wasachtig exsudaat bedekt (b. v. bij Scymnns), overigens is het oppervlak glad

of wel in verschillende mate en wijze oneffen en ruw. Als verdedigingsmiddel dienen

nog in sommige gevallen de stinkklieren (zie blz. 106).

De meeste larven vertoonen sombere kleuren , daardoor vallen zij weinig in 't oog

;

zwart zijn alle larven die 's nachts uit hare schuilhoeken te voorschijn komen (b. v.

die van Carabus). Anderen zijn bruin, geel- of roodachtig , sommigen die in planten-

deelen, vooral bladen, mineeren zelfs groenachtig; weinigen zijn meer levendig of

bont gekleurd (o. a. die der CoccmcllidiU- en van vele Chrysomclidai') ;
velen die

verborgen leven, vooral binnen in plantendeelen , als hout, schors, stengels, wortels,

bloemknoppen, vruchtbeginsels, vruchten, ook in molm, alsmede in den grond, zijn

witachtig, gewoonlijk vuil- of geelwit, kaaskleurig (b.v. die der CuinJclidae ,
Lucanidcte

,

Scarabaeidae , Cerambycidae en Ciiratlwnidae). Zij leven overigens meestal verborgen

op donkere plaatsen en voeden zich, evenals de imagines, hetzij van plantenkost of

van dierlijk voedsel. Enkelen parasiteeren in de nesten van bijen en wespen, die der

myrmeco- en termitophilen leven bij mieren en termieten '); daar voeden zij zicli

met eieren, honig, afval, doode insecten; bekend zijn als zoodanig o a. Vflleius

(PI. V, Fig. i), de Mfioidae, Rhipiphoridaf en tle vele bewoners der mieren- en

termietennesten. Ook zijn galvormende Coleoptera bekend, wier larven hare geheele

ontwikkeling doorloopen in de door den steek met >\&\\ eierlegger ontstane gallen;

als zoodanig zijn een 38-tal Curculionidae als Kn t o m oceci d ien-vormers bekend -).

Het lichaam der keverlarven is overigens meestal gestrekt-'), veelal wormvormig

en pootloos, doch met duidelijken kop (b. v. Curadwnuku en Scclytidae (Pi. VI,

Fig. 8), of wel zij bezitten 3 paar borslpooten en ook nog w^el bovendien voetstomjijes

aan eenige achterlijfssegmenten (o. a. bij eenige Oedemeridae (zie Deel II, blz. 324).

1) Termieten komen niet in ons gebied voor.

2) Soms sielieurt het, dat door liet l^nagen aan plantendeelen eene afwijUin- van den normalen

groei der weefsels plaats vindt, waardoor „schijngallen" en niet echte cecidiën gevormd worden (b.v.

verdikkingen aan de \-\\.Vmsm Vopuhis iremnhi , wanneer daarin de larven van .SV?/<'n/(7/('/«/;/<'<Meven).

3) Een aantal keverlarven vertoonen den z.g. CümpOiU-n-soxm, wegens de gelijkenis met dit rhysamira-

genu's; als zoodanig zij hier genoemd de eerste larve-toestand (t ri un gulin ns) bii Mcloi en o. a. de

larven van SUniis (PI. V, Fig. 2) en vooral van Elmis.

Volgens Brauer zouden de slanke, bewegelijke larven der Insecten in 't algemeen, als primaire,

de plompe, rnps- of made-achtigen als secundaire, dus als afgeleide vormen te beschouwen zijn.



Bij uitzondering (b. v. vele S/7/>//a's, Cassida (PI. VI, Fig. 6"')) is het lichaam

breed, hetzij naar achteren versmald of met parallele zijden; meestal op de boven-

zijde vlak, bij de meeste Chrysomelidae (PI. VI, Fig. 6') gewelfd. De larven der

Lamelliconiia hebben een eenigszins rupsachtig voorkomen.

Het lichaam bestaat uit een duidelijk afgescheiden kop en 13 segmenten, van

welke het laatste of de laatste twee ingetrokken of gereduceerd zijn; de eerste drie

segmenten achter den kop vormen den thorax, de overigen het achterlijf (bij de

Carabidae (PI. IV, Fig. 2) zijn deze met chitineplaten bedekt, het 10= abdominaal-

segment steekt als eene anale buis uit en dient tevens, als naschuiver, voor de

beweging). Deze deelen zijn al of niet duidelijk van elkaar gescheiden, in het laatste

geval vormen zij als 't ware één geheel , waaraan dan in hoofdzaak alleen een kop-

en een rompgedeelte duidelijk in 't oog valt.

De kop, welke, zooals reeds vroeger gezegd is, uit een aantal met elkaar ver-

smolten oersegmenten gevormd is, is van onderen en van boven door eene meer of

minder ontwikkelde chitineplaat bedekt. Men heeft twee grondvormen; de kop is n.1.

hetzij dorso-ventraal gecomprimeerd, in welk geval beide chitine-platen in ontwikkeling

ongeveer gelijk zijn; of wel zij is eenigszins kogelvormig, in welk geval de bovenste

hoornplaat grooter is dan de onderste , welke laatste dan ook minder hard is. Bijzonder

groot is de kop o. a. bij de Ckindelidae (PI. IV, Fig. 1) en de Hydrophilidae

(PI. V, Fig. 10). lüj de Dytisciden-htxwïtn (PI. IV, Fig. 5, 6, 7 en 8) is het

achterste halsvormig versmalde gedeelte van den kop door een duidelijken naad

begrensd en oogenschijnlijk als dat oersegment te beschouwen, dat tot de naar voren

geschoven onderlip behoort.

Aan weerszijden van den kop bevinden zich enkelvoudige oogen (ocellen), in

verschillend aantal en op verschillende wijze gerangschikt.

Bij die larven welke in den grond en binnen in plantendeeleu als: stengels,

wortels, hout, schors, molm enz. leven en nimmer aan het daglicht komen , ontbreken

de ocellen geheel; zulks is o. a. het geval bij de larven der 'rric/iopUTygidac , van

Crvptophagus , bij die der Z(;///i:'///<w«/'(? (behalve Trox) , <\c\ Btiprfsüdac , Eitowiiiidiri'

,

Elaieridae , van vele Ttnebrionidin' , der Hisleridae , Ptinidac , Anobiidac' , van vele

Cerambycidae , van de meeste Curciilionidae , der Scolyiidae e. a. Het aantal ocellen

aan weerszijden wisselt tusschen 6 en i, naar gelang de familie en de groep; slechts

de larve van Eiicincliis heeft aan weerszijden 7 ocellen. Zij zijn dan eens duidelijk

zichtbaar, dan eens zoo klein dat zij bijna schijnen te ontbreken. Is een aantal ocellen

voorhanden, dan zijn zij in grootte en vorm meestal aan elkaar gelijk, daarentegen

bij de larve van Cicijidela o. a. zijn de achtersten gvooter en vertoonen een gelen

iris; l.)ij de larven iler Laincliicornia verdwijnen de ocellen op lateren leeftijd, terwijl

zij in de jeugd aanwezig zijn.
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Zoo heeft men 6 ocellen ;uin weerszijden o. a. bij de larven der Carabidae

(gewoonlijk in twee dwarsrijen), Dyüscidae, Gyrinidae , der meeste Deimestidae ,
der

meeste Hydrophilidae en van vele Chrysomelidac; 5 ocellen aan weerszijden o. a. bij

die van Chennium onder de Psclaphidae , der Scaphidiidae , Cioidae , Colydiidac ,
van

een aantal Trilomidae, van vele Byrrhidm- , der Pantidae , Ifcic.roceridae , Cleridac

,

van eenige Mclandryidae , der Lagriidae , Pyrochroidae , Pythidac en van eenige Tcne-

brionidae en Ccrambvcidae
; 4 ocellen aan weerszijden bij de larven der Cicindelidae

,

der meeste SlaphvUnidae, van eenige Coccinellidae , der Melyridae en van eenige

ChrysomeUdae {Cassida); 3 ocellen aan weerszijden bij de larven der Byluridae, bij

die van verscheidene Coccinellidae , enkele Cerambycidae en een aantal Trilomidae

;

2 ocellen aan weerszijden bij de larven der Niiidulidae, Byrrhidae, van vele Tene-

brionidae, Melandrvidae , Oedcmeridac en van eenige Scarabaeidae {Trox); eindelijk

één enkele ocel aan weerszijden bij de larven van Scydinaeuus A?rj'(r//cj Muil. & Kunze,

der Lampyridae, Lycidae, Thelep/wridae , van eenige Cryptophagidae {Aiomaria), van

eenige Cerambycidae en van een aantal Cnrculionidae.

De meeste ke verlarven bezitten sprieten, welke zeer van die van de imago

afwijken en meestal kort en slechts weinig geleed zijn; zij staan gewoonlijk nabij de

basis der voorkaken ingeplant. Het aantal leedjes is in den regel 4 '), zelden 5,

veelal 3 of 2 ; bij enkelen zijn zij slechts door ongelede bultjes aangeduid. Van vele

larven, n.1. van de madevormige, pootlooze larven der Cnrculionidae werd wel

beweerd, dat zij geene sprieten hebben, volgens Candèze zou dit echter wel het

geval zijn. Het kort zijn der sprieten bij de larven heeft op die der imagines geen

invloed; zoo vertoont o. a. de larve van Ccrambyx ccrdo L. uiterst kleine, bijna niet

merkbare sprieten, welke slechts bij tamelijke vergrooting te vinden zijn, terwijl zij,

zooals bekend is, bij de imago buitengewoon lang zijn.

Gewoonlijk zijn de sprieten cylinder- of kegelvormig , doch bij meerdere familien '-)

vertoonen zij een eigenaardigen vorm , doordat nabij of aan het scheef afgeknotte

uiteinde van het 3« lid een wel is waar zeer kort, doch zeer duidelijk, meestal schuin

afstaand, bijkomend lid voorhanden is, terwijl het eigenlijke laatste lid in de richting

van den spriet-as op den top van het voorlaatste lid ingeplant staat; ook vindt men

bij kleinere soorten, daar ter plaatse, dikwerf eene zijdelingsche verbreeding van het

3= lid.

1) Bij de volwassen larven van .hiliiis, Dytiscus en Cylnster zijn de sprieten resp. 6-, 7- en 9-ledig.

De sprieten der volwassene ri7^/.i/<v-larven zijn, volgens Meinekt, 9-, nietS-ledig, zooals door Schiüdte

en Ganglhauer werd aangenomen.

2) O. a. bij een aantal Carabidae (b. v. Carabus, Calosoma, Nebriaz.a..), een s.a.ni.a.1 Sia/Zn/inida,'

{Tachinus, Slaphylinus , Philonthiis , Xanthotiiius , Syntomiiim e. a.), SilphiJac, enkele Scarabaadac

(0.3. Afkodius en Trox), eenige Ileteromcra {Balilvfhagus , Mclaiulrya , Ihfttlits, Orchesia , Abihra),

ook nog onder de Anisotomïdat' , Ifisteridae en ChrysomeUdae.

8
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Eenigszins afwijkend zijn de sprieten van de larve van ATacronyLlnis qiiadri/iiher-

cula/us MülL; zij bestaan hier schijnbaar uit slechts twee leedjes , een zeer kort, dik

basaal-lid en een ongeveer driemaal zoo lang, iets dunner en aan het uiteinde, door

een elliptisch vlak, scherp afgestompt 2'^ lid; op dit vlak staan naast elkaar twee

staafjes, het eene gewoon, het andere 2-ledig.

De monddeelen der larven zijn in den regel bijtend of kauwend, zelden meer

tot zuigen ingericht; de ligging komt met die der imagines overeen; vele larven zijn

hypognaath (d. i. met naar onderen gerichte monddeelen , zooals ook altijd aan

den rondachtigen rupsenkop), o. a. die der Silphidac , Denncstidae , Lamellicornia

,

Buprestiiiae , Tetiebrionidac , Chrysomelidae , Ciirculionidac; prognaath (de monddeelen

vóór aan den kop), o. a. die der Cicindelidae , Carabidae , Dytiscidae , Gvriiiidae,

Staphylinidae , Hydrophilidae , Elateridae , Meloidae.

De monddeelen bestaan, evenals bij de imago, uit de bovenlip, de voor- en

achterkaken en de onderlip. De mondopening bij vele van roof levende larven (vooral

bij de Cicindelidae en Carabidae) is ternauwernood zichtbaar en doet zich voor als

eene zeer kleine dwarsspleet.

De bovenlip, zoo ook de clypeus of het epistoom , ontbreken over 't algemeen

bij de van roof levende larven (die der Carabidae, Dyliscidae '), Gyrinidae, S/ap/iv-

linidae, Hisieridae , Hydrophilidae , Elateridae , Lampyridae, Lvcidae tn Thelephoridae);

hier is de mond van boven door den voorrand der bovenste kopplaat gesloten. Ook

komt het hier voor, dat de clypeus meer of minder duidelijk van de bovenste kop-

plaat gescheiden is. Dan kan de bovenlip alleen voorhanden zijn, of is daarbij

meestal een duidelijke clypeus ontwikkeld; eerstgenoemde is hetzij bewegelijk of

onbewegelijk; gewoonlijk is zij breed-vierhoekig , met afgeronden, rechten of uit-

geranden voorrand. Zij is altijd voorhanden bij de larven der Silphidae, Cucujidae,

Coccinellidac , Dermes/idac , Byrrhidac , Ebninae , Lamellicornia , Dascillidac , Cleridae

,

Anobiidae, Tenebrionidae , Melandryidae , Lagriidae , Pyrochroidae , Mordellidae

,

Oedemeridae
, Cerambycidae , Chrysomelidae , Cvrculionidae , Scolytidae.

De voorkaken zijn altijd voorhanden. Zij zijn zeer chitineus en bij die larven,

welke van roof leven, lang, scherp toegespitst, eenigszins vooruitstekend, meestal

ongetand, doch ook wel met een tand van binnen aan de basis {Carabidae). Bij de

Dyiiscidae , waar de mond meestal gesloten is -), zijn de voorkaken lang, sikkelvormig

i) Volgens Mein'ERT is bij de /5v//j<-/i/tv;-larven de bovenlip slechts bij uitzondering duidelijk

ontwikkeld, n.1. daar waar de mond, evenals bij de Carnbhlae, open is {Noterus); ook is zulks het

geval bij de Hyi^robüdue en de alleen in Noord-Anierika en in Midden-Azië vertegenwoordigde aan-

verwante Amphizoidae.

2) Van den mond blijft slechts eene smalle dvvarsspleet over, de herinnering aan de oorspronkelijke

mondopening. Door deze dwarsspleet heeft gedurende de emljryonale ontwikkeling het voortgaande

afnemen van het oersegment, lietwelk de voorkaken draagt, in de mondlinlte pl.aals (1''R. ^[EINERT).
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en werken te zameii als een tang; zij vertoonen op de onderzijde twee uitstekende

langslijsten , welke naar elkaar toegebogen zijn en daardoor, over de geheele lengte

van de kaak, een kanaal (zuigbuis) omsluiten; eene volkomen afsluiting wordt veelal

aldus tot stand gebracht, tle eene lijst n.1. is langs den rand van eene groef voorzien,

waarin de rand van de andere lijst vast ingrijpt ; door deze vaste naadverbinding is

het mogelijk, dat door de voorste opening van het kanaal vloeibaar voedsel naar

den slokdarm kan gevoerd worden. Ook heeft, volgens Meinert, een werkelijk uit-

zuigen plaats bij de larven van Lampyris en Drilus, welke zich met levende slakken

voeden; de van een zuigkanaal voorziene voorkaken n.1. dringen in het lichaam van

de slak, waardoor het bloed door het kanaal der voorkaken naar de mondholte vloeit,

zich in eene soort haarbundel verzamelt en verder in den slokdarm gevoerd wordt.

Bij andere larven is de top der voorkaken soms gespleten of wel 2-, 3- of meertandig.

Bij houtetende larven zijn de voorkaken kort en krachtig; bij bladetenden is het

meer stompe, getande uiteinde veel zwakker en vormt eene vierhoekige, naar buiten

iets gewelfde, aan den top breede, veeltandige plaat. Bij de in hout levende larven

der Eucnemidae zijn de monddeelen sterk gereduceerd. Bij de LathridiUae , die van

schimmelplanten leven, zijn de voorkaken niet verhoornd, maar vleezig; slechts op

den top staan twee hoornachtige tandjes of naar binnen gerichte borstelharen. Bij

vele blad- en houtetende larven staan de monddeelen zeer dicht aaneen.

De achterkaken zijn over het algemeen week, nimmer zoo chitineus als bij

de imagines; meestal kaal of slechts spaarzaam behaard, bij weinigen bewimperd

;

in den regel vrij , ook wel met de onderlip vergroeid (o. a. bij de larven der Elateridae

en Malacodermata aan het basale gedeelte). Den meest oorspronkel ijken vorm vindt

men, ofschoon hoogst zelden, daar waar de beide lobben ') ontbreken (o. a. bij eenige

Dxtiscidac als Hypkydnis ferniginciis'L., Coelambusparalklogrammus ?^\\x. en Cybister,

ook bij Hygrobia, Hydrophilus , Hydrocharis en Sphaeridiiim); hier bestaan de achter-

kaken uit het hengsel, den kegelvormigen stam met deu tasterdrager en den langen,

slanken taster. Dan heeft men zulke achterkaken, welke alleen de binnenlob vertoonen
;

de meeste larven welke hiertoe gerekend worden zijn phytophaag (o. a. Ccrambycidae

,

C/irysomelidae , Rhytichophora, Aiiobüdae, Heieromera , de meeste Clavicornia, Scyd-

maenidae e. a.), ook behooren hiertoe alle Staphyliniden-\2.i^t\\ (behalve die der Sta-

phylinini) en van de Dytiscidae en verwanten: Haliplus , Pcllodytes, Acilius e. a. De

binnenlob is ontstaan door eene tandvormige of bultige verbreeding aan eene zijde van

den stam. Morphologisch zijn derhalve de voorkaken gelijk aan den stam der achter-

kaken met de binnenlob. Achterkaken, waar alleen de buitenlob voorhanden is, treft

I) Zie F. EiCHKi.iiAU.M, Ueber die Maxillarl.iden der Coleopteren-I.ai'ven (Allijem. Zeitsclir. f.

Entom. 7 Bd. 1902).
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men aan bij vele van roof levende larven; deze is i-ledig bij de larven der S/ap/iv-

linini, der Histeridae , bij die van Dytiscns, van Thekphonis , bij de meeste Hydro-

philidcn-\3.xven en bij die der Bupreslidae; 2-ledig o. a. bij de larven van Leïsius

,

Notiopliilus , Elaphrus, Loroccra, Scariies , Dyschirius , Brosctis, Bembidiiim , Sphodrus

,

Pairohus, Cai-abiis glabratus Payk. , nemoralis MtiU. e. a. , Laccophilus , Agabus, Colym-

betes en bij die van Cicindela; de 4-ledige taster ligt in het laatstgenoemde geval,

als de onmiddellijke voortzetting, aan het uiteinde van den stam. De ontwikkeling

van de buitenlob alsook van het bijlid der sprieten wijst op een gelijken oorsprong.

Uit het homoloog zijn dezer deelen in den meer oorspronkelijken- , n.1. den larven-

vorm bij de Coleoptera, zoowel voor de monddeelen als voor den spriet vorm, blijkt

de verwantschap met lager ontwikkelde Arthropoden.

Beide kaaklobben zijn voorhanden o. a. bij de Gyrinidae , Silphidae, bij Der-

mestes , Elvtis , Spercheus , bij de LameUkornia, Elateridae , bij Ct'brio , Helodes en

Cyphon. Bij vele Carabidae is behalve de 2-ledige buitenlob ook de binnenlob duidelijk

ontwikkeld, o. a. bij Omophron , Harpalus, S/enolophus ^ slechts zwak ontwikkeld bij

Calcsoma , Cvchnis e. a.

Het hengsel der achterkaken is bij vele larven weinig ontwikkeld, bij Hydro-

philus daarentegen vormt het het voornaamste deel ervan. De stiim is verschillend

van gedaante, zij draagt aan den top en bij uitzondering nabij het midden van den

buitenrand (bij CkhidelaA'iXvtn) een, uit een verschillend aantal (meestal 3, ook 4,

bij sommige Dytisiidae als Acidii/s, Dytiscus en Cybister tot zelfs 8) leedjes bestaanden

taster. Bij Melasis i^Eucnemidae) ontbreken de achterkaken bijna geheel (zie blz. 115).

De onderlip is nagenoeg altijd voorhanden. De kin is gewoonlijk duidelijk, aan

de onderste kopplaat vastgegroeid, vliezig of hoornachtig; zij laat altijd de tasters

en tasterdragers onbedekt.

De tong is zeer verschillend van gedaante, doch kan ook ontbreken. De taster-

dragers loopen hetzij parallel aan elkaar of divergeeren, doch meestal zijn zij met

elkaar vergroeid. De liptasters zijn meestal 2-, zeldzamer i-ledig; bij de Histeridae

soms 3-ledig; bij Dytiscus en Cybister zijn zij eerst 2-ledig, volwassen zijnde daaren-

tegen 4-ledig.

Bij de larven der Bvprcstidac en van Melasis ontbreken de liptasters en de

tasterdragers geheel.

De op den kop volgende 3 segmenten vormen den thora.x en komen overeen

met dezelfde deelen van de imago; zij vertoonen eene zeer groote overeenkomst met

de daarop volgende achterlijfssegmenten, althans is de overeenkomst grooter dan

zulks bij de imagines het geval is. Alle segmenten , zoowel de 3 van den thorax als

die van het achterlijf, zijn uit de paarsgewijze vereeniging van oersegmenten ontstaan

(zie blz. 5), terwijl het voorste oersegment van tien mesothorax zich bij de imagines
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meer of minder met den prothorax verbindt, blijft liet bij de larven aan den meso-

thorax.

De prothorax, d. i. de eerste der 3 thoracaalsegmenten , wijkt het meest af

en is soms alleen op de rugzijde chitineus; in dit geval vormt het een halsschild.

Niet zelden onderscheidt deze zich van den meso- en metathorax door de meerdere

grootte (o. a. bij Cicifidela, PI. IV, Fig. i) en ook nog door bijzondere aanhangsels.

Bevinden zich pooten (3 paren) aan den thorax (wat bij de meeste keverlarven

het geval is), dan valt dit lichaamsdeel gemakkelijk in 'toog, aangezien het achterlijf

slechts bij hooge uitzondering aanduidingen van pooten vertoont (zie verder).

De pooten aan den thorax kunnen rudimentair worden of geheel ontbreken,

welk laatste geval gewoonlijk voorkomt bij larven die in het binnenste van planten-

deelen leven (vooral is dit het geval bij die der Bjiprestidae , Enctumidae ,
Cttrculionidac

,

Scohddae en vele Ceratnbycidae). Volgens Riley vertoont de larve van Etipsalis minuta

Drury, eene Brcnthide uit Noord-.\merika, 3 paar korte rudimenten aan den thorax.

De pooten zijn overigens meestal kort of zeer kort, veel minder vrij lang, doch

in den regel onderling gelijk; toch kan een of ander paar kleiner zijn, zoo b. v.

bij de, achter schors levende, larven der Passalini is het achterste paar tot een zeer

klein overblijfsel gereduceerd, dat voor de voortbeweging in 't geheel niet geschikt

is, terwijl de beide voorste paren goed ontwikkeld en vrij lang zijn. Zij staan hetzij

dicht nabij de middellijn van het lichaam of zijn daarvan verwijderd, zelden zijn zij

geheel aan de zijden van het lichaam geplaatst. Zij zijn geleed en komen in hare

onderdeelen met die van de pooten der imagines overeen.

De coxa is in den regel omgekeerd-kegelvormig, van buiten naar binnen en

iets naar achteren gericht, zoodat die van eenzelfde pootpaar met elkaar hoekig con-

vergeeren. Het 2= gedeelte, de trochanter, is gewoonlijk kleiner en onbewegelijk

aan het volgende, de dij, bevestigd; bij de Dytiscidae vertoonen zij, volgens

Meinert, veelal eene vrije duidelijke dwarsverdeeling, zonder dat het bepaald twee

leden zijn, zulks herinnert aan het verschil tusschen de Monotrocha en de Ditrocha

onder de Hymenopiera (zie daarover bij Oudemans, De Nederlandsche Insecten,

blz. 726).

Daarop volgt de scheen, welke met de dij het meest bewegelijk is. Het laatste

of 5^ deel, de tars, bestaat altijd slechts uit één enkel lid, hetwelk slechts in weinige

gevallen van de korte schenen onduidelijk afgescheitlen is; ook kan de tars ontbreken

,

in welk geval het alleen uit den gewonen of dubbelen klauw bestaat. In den regel is

slechts één enkele klauw (zijnde gewoonlijk de klauwvormige tars zelf) voorhanden '),

I) De Meijere onderzoclit lUt o. .1. bij Mclolontha, waar eene bijzondere strekplaat (zie blz. 65)

niet ontwikkeld is.
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alleen de Caraboidca-\a.vYen (met enkele uitzonderingen) hebben twee, hetzij ongelijke

of even lange, soms lange, slanke {Dyüscidac) klauwen; bij de larve van Dytisais

is, volgens de Meijere, de strekplaat klein, doch nog duidelijk herkenbaar; het

kleine empodium eindigt in twee borstelharen , welke bij DyHscus zelf kort zijn;

langer vond hij ze bij eene andere, niet nader bestemde, Dytiscidcn-\ds\t.

Geheel afwijkend zijn de klauwen der AIeloiden-\^\\zx\. Vroeger nam men aan,

dat bij den jongsten larvetoestand 3 klauwen voorhanden waren , waarom deze

diertjes triungulinen ') genoemd werden. Door de onderzoekingen van Rilëy en

Brauer is gebleken, dat het hier een eigenaardig gewijzigde klauw is. Brauer

onderscheidt naar den vorm van dezen klauw twee groepen; bij de eerste vertoonen

de larven schijnbaar 3 ongelijk lange klauwen, zijnde inderdaad slechts een groote

klauw, uit welks basis twee achter elkaar liggende klauwvormige borstelharen ont-

springen (o. a. bij de larven van Lytla^ Epicauta , Mylabris en Siiaris); in de tweede

groep (waartoe MeloC behoort) is een lange, aan het uiteinde lancetvormig verbreede,

iets afwaarts gebogen , middelste klauw voorhanden , en bovendien 2 even lange (aan

weerszijden één) haakvormige, kortere zijklauwen, welke iets buiten- en afwaarts

gebogen zijn en met den middelsten een drietand vormen; de zijklauwen vormen door

hunne vergroeide bases het aanhechtingspunt voor den middenklauvv. In werkelijkheid

is dus bij de MeloidaeA^xvtin slechts één enkele klauw voorhanden, daar de 3 schijn-

baar afzonderlijke klauwen altijd op dezelfde wijze en gelijktijdig aan een gemeen-

schappelijk stuk bewogen worden.

De larven der kevers zijn u nguligrade n , d. i. die zich op de klauwen aan

het uiteinde van den voet steunen.

Niet altijd zijn de afzonderlijke leedjes der pooten duidelijk van elkaar gescheiden

(o. a. bij de Mordelüdaé) en nog veel minder is zulks het geval o. a. bij de sterk

gereduceerde pooten van vele Cerambycidae. In de plaats van pooten , welke van

klauwen voorzien zijn, komen nog anderen voor van veel eenvoudiger bouw, n.1. als

volkomen ongelede, meer of minder uitstekende bulten.

Bij eenige weinige larven heeft men ook aanduidingen van buikpooten , o. a. bij

de genera Nacerda , Asilera en Chrysanthia onder de Oedeincridae , op het 3= en 4"=,

of ook nog op het 2= sterniet; het zijn hier vleezige papillen of voetstompjes, met

kleine, hoornachtige puntjes bezet en zeer aan de buikpooten der rupsen herinnerend;

bovendien vertoonen deze larven, o. a. van Naccrda, op de rugzijde der 3 thoracaal-

en der eerste 2 achterlij fsringen twee naast elkaar staande ruwe, bultige plekjes, die

voor het klimmen in de gevreten gangen in vermolmd hout of achter schors dienst

doen. Hetzelfde vindt men ook bij de in hout levende Ceramhycidcn-XTiXVfa. {p. a. bij

l) ^'an Triinigulinns Diifour, oorspronkelijk als genus opgestelU.
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Cerambyx cerdo I, , PI. VI, iMg. 5^'), waar de zeer gereduceerde borstpooten voor

de voortbeweging weinig te heteekenen hebben ; daarentegen vertooncn zij op de

rug- en buikzijde van een aantal der 14 ringen (op de rugzijde van den 4'^" tot ii''"

en op de buikzijile van den 5'^" tot it='> ring) eene bultige, ruwe, wratachtige midden-

plaat, welke voor de beweging dient. Dergelijke vormingen, doch alleen op de

buikzijde, vindt men ook bij de Criocerini {^\. VI, Fig. 6'). Ook vertoonen vele

larven der Buprestidae en Curculiofüdae bultjes op de buikzijde.

De larve van Philhydrus (nl. P. ieslaceus F.) vertoont 0[) elk van het 3'= tot 7=

achterlijfs-sterniet twee korte voetstompjes, welke met vele bor.steltjes bezet zijn; zij

schijnt zich daarmede gemakkelijker aan waterplanten en steenen vast te hechten en

voort te bewegen. Om zich aan voorwerpen bij de voortbeweging vast te houden

zonderen tal van larven eene kleverige vloeistof af. Zoo vertoont de larve van

AgelaslUa alni L. aan het uiteinde der tarsen , behalve een klauw, bovendien een kogel-

vormig gedeelte, waarin zich eenige poriën bevinden, waaruit eene stof afgescheiden

wordt, waarmede het kogelvormig gedeelte zich hecht. Ook bezitten die larven der

Niiidulidae , welke op bloemen leven, aan het uiteinde der schenen onder het klauw-

vormig tarslid een blaasvormig aanhangsel. Het meest voltallig hebben zich de seg-

menten van het achterlijf bij de larven en poppen bewaard. Bij de meeste larven

is het normale aantal 10 zichtbaar, doch bestaan hierop ook uitzonderingen, o. a. bij

die der Dytiscidae (althans bij de grootere soorten) , zoo ook bij die van Donacia

,

waar slechts 8 achterlij fsringen zichtbaar zijn; 9 is het zichtbare aantal bij de larven

van eenige Hydrophilidae , Ceravibycidae en Heterocerus. Veelal echter is het 10=

segment klein (doch wel eens langer dan het g<= segment) , onder het 9= geschoven en

tot een hulporgaan voor de beweging, eene soort poot, anaal poot of naschuiver,

ontwikkeld (b. v. bij de larven der Carabidae , Elateridae , van vele S/apkv/i/iidae en

bij de Hcieromerd). Veelal is een dergelijke naschuiver niet anders dan de buisvormig

verlengde, uit- en instulpbare anus. De larven van Drilus gebruiken een dergelijken

naschuiver om zich aan het huisje van eene slak, welke zij verslintlen, vast te hechten.

Sommige Tciiebrioniden-\2.x\&ïv vertoonen een dubbelen naschuiver, in wier tusschen-

ruimte de anus gelegen is. Over 't algemeen komen de segmenten overigens in grootte

en vorm met elkaar overeen. Als regel geldt dat bij de larven der Insecten in 't

algemeen toch meestal 10 achterlijfsringen te vinden zijn, aangezien bij een minder

in 't oog vallend aantal, hetzij 9, 8, 7 of zelfs 6, de laatsten in elkaar geschoven,

ingetrokken , soms ook gedeeltelijk gereduceerd zijn. Het inschuiven der laatste seg-

menten heeft plaats gedurende den poptoestand.

Behalve dat soms rudimentaire achterlijfspooten worden waargenoinen , heeft men

nog bij vele larven aan de buikzijde gelegen doorntjes, borstelharen , die evenzeer

tot de voortbeweging kunnen dienen.



Opvallend zijn de bewegelijke twee haken op de riigzijde van het 5= achterlijfs-

segment bij de larven van Cidndcla (zie Deel I, blz. 25).

Eigenaardig zijn de zeer korte, wratachtige (ook wel eens vertakte) hechtbuizen

tegen of aan weerszijden van den anus, waarmede vele larven zich tijdelijk aanhechten.

Duidelijk zijn deze organen bij Lampyris '), ook ziet men er twee aan het uiteinde

van het anale segment bij een aantal Caral>iden\a.rven als: Elaphrus, Dyschirius

,

Pierostichus e. a. , vier bij eenige Siaphyliniden-\a,rwtn als: Tnchinus, Steniis e. a.

Bij vele larven , o. a. bij die van een aantal Cerambycidac , wordt de anale

opening door twee -) anaalkleppen (valvulae anales) eene bovenste en eene

onderste omgeven.

Dikwerf vertoonen zich langere of kortere uitsteeksels , in den vorm van gelede

of ongelede draden of van haakjes, aan den laatsten ring, of wel aan den voor-

laatsten , indien deze schijnbaar het lichaarasuiteinde uitmaakt en de laatste ring

(zooals hierboven o. a. voor de larven der Carabidae is medegedeeld) daaronder ligt.

Zitten deze uitsteeksels aan den 10=" ring, dan zijn het staarten of cerci. Zoo verlengt

zich bij de larven der Carabidae , Elateridae , Clcridae, Melyridae e. a. het 9= achter-

lijfssegment op de bovenzijde in twee gewone, ook wel gevorkte, of van een zijtand

voorziene, kale of borstels dragende, langere of kortere, onbewegelijke, hoornachtige

uitsteeksels. Bij andere larven, o. a. bij die der Slaphylinidae (PI. V, Fig. 1,2),

Silphidac (PI. V, Fig. 3) en Histeridae (PI. V, Fig. 5) vertoont het 9= achterlijfs-

segment op elk dezer uitsteeksels een bewegelijk aanhangsel, een stift (stylus); daardoor

doen zich deze bewegelijke aanhangsels voor als waren het staarten (zie blz. 75).

De keverlarven vertoonen in den regel 8 of 9 paar stigmata , daarvan één paar

aan den thorax en 7 of 8 paar aan het achterlijf. Het thoracale stigma is over 't

algemeen grooter en meer naar onderen gericht dan die van het achterlijf; het ligt

hetzij op den prothorax of in de huidplooi tusschen dezen en den mesothorax , of

wel, wat meestal het geval is, op den voorrand van den mesothorax (zie blz. 6). De

7 of 8 achterlij fs-stigmata bevinden zich aan de zijden der eerste 7 of 8 achterlijfs-

segmenten, hetzij op het rug- of ook wel op het buikvlak.

Bij de larven van vele Malacodermaia {Lampyridae , Thclephorus , een aantal

Drilini) zijn 10 open stigmata voorhanden, het eerste paar op den meso , het tweede

paar op den metathorax, de overigen op de eerste 8 achterlijfsringen ; men spreekt

dus ook hier van een holopneustisch (d. i. open) tracheeënstelsel. Bij de larven der

1} Volgens sommigen zouden deze an.ile buizen door bloedaanvoer opzwelbaar zijn en met de

ademhaling in verband staan (bloedliieuwen ).

2) Bij die insecten (b. v. Oilotata) en larven, welker achterlijf 10 vrije segmenten vertoont, zijn

3 valvulae auales voorhanden, daarvan ligt de eene bovenaan in het midden (boven de anale opening),

de beide anderen dieper in van onderen, aan v.eerszijden een.



meeste overige Coleoptera, \v;iar sleclUs é-éii enkel i)a;u- stigmata aan den thorax

(n.1. tegen den prothorax geschoven) voorhanden en, evenals die van het achterlijf,

open is, spreekt men van een gedeeltelijk gesloten of peripneust isch tracheeen-

stelsel; het 2= paar thoracale stigmata ontbreekt n.1. geheel of blijft gesloten.

Bij de larven der LamelUcornia , waar 7 of 8 paar stigmata aan het achterlijf

voorhanden zijn, bevindt zich nog een groot stigma aan weerszijden geheel aan den

prothorax, terwijl aan de beide achterste thoracale segmenten nog rudimenten van

stigmata aanwezig zijn. Volgens P.m.mén duidt hier het prothoracale stigma op eene

secundaire vorming , welke bij de larven der phylogenetisch lager ontwikkelde Mala-

codermaia nog niet tot stand gekomen is. ')

Afwijkingen vindt men bij vele in water levende larven als: bij iX\'i\'z.vi Peltodyles

,

Hygrobia, der Dytisddae, Gyrinidae, van vele Par/ui/ae, der Hydrophilidae
,
Cypho-

nidae en Donaciini. In deze gevallen (zie bij de afzonderlijke hoofdstukken in liet

systematische gedeelte, deel I en II) zijn hetzij trachee-kieuwen (b. v. Peliodytcs en

Gyrinus) of ware kieuwen {Hygrob'ui) aan de zijden van het lichaam voorhanden
,
of

wel bevinden zich trachee-kieuwen aan den laatsten achterlijtsring (bij een aantal

Parniden- en bij de CyphonidenAxc^^x^, welke naar gelang de noodzakelijkheid nu

eens door stigmata, dan eens door hunne staartkieuwen ademen); in deze gevallen

ontbreken de stigmata geheel, of zij zijn bovendien allen of voor een deel aanwezig.

Bij de larven van Dytisats, Hydrophilus , Donacia e. a. functioneert slechts een paar,

dicht aaneenstaande, stigmata aan het uiteinde van het laatste segment (aëriductus)

,

terwijl de overige stigmata (welke bij het embryo in een vroeg stadium eveneens

aangelegd worden) gesloten blijven; bij de Cyphonidcn-\-i.x^t\\ zitten de twee stigmata

aan het voorlaatste segment. Merkwaardig is de wijze van ademhalen bij de larven

der Donaciini (zie Deel II, blz. 399).

Bekend zijn de verschillende wijzen waarop sommige larven zich onkenbaar maken

door zich te bedekken met hare uitwerpselen, o. a. die van Clytra (de larven-zak,

PI. ^'I, Fig. 611), Cfioceris en Cassida; anderen bezitten verdedigingsmiddelen als

stinkklieren.

Alvorens te verpoppen vervellen de larven eenige malen.

De pop der kevers (PI. IV, Fig. 3), welke, evenals die bij andere insecten,

geen voedsel opneemt, is onbedekt (pupa coarctata of exarata), d. w. z. dat

de verschillende uitwendige lichaamsdeelen , als ledematen enz. vrij aangeduid zijn;

hoogstens kan het achterlijf bewogen worden. De pophuid is altijd week en vormt

zich reeds binnen de larvenhuid , zij bedekt het lichaam zoo volkomen ,
dat de kever

en zijne verschillende uitwendige lichaamsdeelen daardoor duidelijk in 't oog vallen.

I) Vergelijk hierbij de blz. 9 en 93.



In 't algemcL-n is de kop neergebogen , de voorkaken staan ver uiteen , zoodat daar-

tusschendoor de onderlip met hare tasters in 't oog vallen; de achterkaken worden

door de voorkaken bedekt, de kaaktasters steken zijwaarts uit. De sprieten liggen

langs de zijden van den thorax, doch k-ommen zich ook veelal, wanneer zij lang

zijn, langs de zijden van het lichaam; bij Acanthocinus , waar zij buitengewoon lang

zijn, buigen zij zich wederom aan de andere zijde om.

Op de onderzijde van den thorax bevinden zich de pooten ; de voorpooten nabij

de middellijn, de middelpooten meer naar buiten, de achterpooten geheel naar

buiten; zij zijn tot aan het uiteinde van de dijen, door de, eveneens naar onderen

geslagen , dekschilden en achlervleugels bedekt. Bij enkele weinige Staphylinidae loopt

de huid, als een doorloopend geheel, over de tegen het lichaam dicht aangedrukte

pooten zoodanig heen, dat de poppen daardoor eenigszins als de bedekte poppen

der vlinders gevormd zijn. De poppen zijn meestal wit; op de huid met haren,

stekeltjes of andere oneffenheden bedekt; bij het uitkruipen der imagines worden deze

deelen met de huid verwijderd; dit geldt ook in bepaalde gevallen voor aanhangende

stiften of een paar haken aan het uiteinde van het lichaam , dit laatste vooral bij in

holten verblijf houdende poppen (o. a. bij Balaninus, Lucanus en volgens Heeger

bij zekere Staphylinidae). Overigens liggen de poppen meestal zeer verborgen in aard-

holen of binnen in allerlei plantendeelen, of wel zij zitten met het achtereinde vast

gehecht of hangen aan bladen en stengels; zij kunnen ook wel ingesponnen zijn

(o. a. die van de Gyrinidae en van de snuitkevers Hypcra en Cioniis. Bij enkele

kevers (o. a. bij Anthrenus) blijft de pop in de larvenhuid besloten , in den regel

komt zij geheel buiten de larvenhuid te liggen. Het uitkruipen van de imago geschiedt

door het afstroopen der weeke pophuid van alle uitwendige deelen. Onmiddellijk

daarna is de kever nog zeer week en geheel of nagenoeg geheel onuitgekleurd ; het

hard worden heeft spoedig plaats en naarmate dit vordert verschijnen ook de blijvende

kleuren; tegelijkertijd spannen zich de vleugels en komen in de goede richting te

liggen. Het uitkleuren duurt wel verscheidene dagen en heeft niet altijd plaats aan

de vrije lucht, doch geschiedt alsdan binnen in de holte waarin de pop ligt of zelfs

binnen in de afgeworpen pophuid (bekend zijn als zoodanig Melolotilha, Orycies e. a.).

De imago aldus ontwikkeld is nu het volwassen of geslachtsrijp insect; van verder

doorgroeien is geen sprake meer, evenmin van oude of jonge kevers. Verschillen de

individuen soms aanmerkelijk in grootte, dan moet dit worden toegeschreven aan

den ongelijken voedingstoestand, waarbij goed uitgegroeide larven en ook z.g.

honger-individuen (zie blz. 76) verpoppen.

De kevers leven in den regel niet lang , velen sterven reeds weinige weken na

het uil de pop kruipen, wanneer zij n.1. voor een nageslacht gezorgd hebben; anderen

overwinteren en leggen in het daarop volgend jaar de eieren, waarna zij sterven;
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enkele roofkevers liecft men in de gevangenschap verscheidene jaren achtereen in het

leven gehouden. De lange duur van het leven bepaalt zich tot den larve-toestand;

sommige larven leven in dien toestand eenigc jaren, bekend is zulks o. a. bij Liicanus

en Meloloniha; overigens is de levensduur der larven zeer verschillend, het kortst

bij die u-elke geene overwintering doormaken. De meeste kevers doorloopen een ont-

wikkelingscyclus van één jaar, velen hebben ook wel meer dan eene generatie in het

jaar. Kevers, die zich op de eerste voorjaarsdagen vertoonen , zijn meestal overwinterde

imagines ; deze hielden hun verblijf in allerlei schuilhoeken , o. a. achter boomschors,

onder steenen , in den grond, in de holten van rietstengels, tusschcn mos enz.

Hoogst zelden treft men bij de kevers, voor zoover men heeft kunnen nagaan,

hybriden- of bas t aard-vormen aan, d. w. z. zulken die ontstaan zijn ten gevolge

van de copulatie van twee verschillende soorten vati een zelfde genus. Meermalen

heeft men kevers van verschillende soorten, zelfs van verschillende genera, ja ook

wel van ver van elkaar verwijderde groepen in copula aangetroffen, doch zonder

vruchtbaarheid.



III. VERBLIJF DER COLEOPTERA.

VERZAMELEN EN PREPAREEREN.

Het verblijf der kevers regelt zich geheel naar den aard van het voedsel dat zij

voor hun levensonderhoud noodig hebben. Vooreerst heeft men de groote massa

carnivoren, zijnde nagenoeg alle soorten van Carahoidea, alsook wellicht de meeste

Siaphylinidae , die levende prooi grijpen, als: andere insecten, larven, de grooteren

zelfs wormen en slakken; onder de Dyt'tscidae, alsook onder de Hvdrophilidae , heeft

men er zelfs die visschen en vischbroedsel verslinden. Eveneens zijn carnivoor te

noemen de Thclephoridae , de meeste Ckridae en zelfs de meeste Coccinellidae , welke

laatsten van blad- en schildluizen leven; ook Brachyiarsus (fam. Pla/vrrhinidaé)

voedt zich met schildluizen. Sommige kevers en hunne larven houden verblijf in de

hout- en schorsgangen van plantetenden waarop zij jacht maken ; ook komen er een

aantal voor in de woningen of nesten van Hymcnopiera, als: bijen, wespen en

mieren, waar zij het broedsel der bewoners verslinden of ook wel van allerlei afval

leven.

Andere kevers leven van doode dieren, als: zoogdieren, vogels, visschen,

slakken enz. {Nccrophonis , Silpha) of van allerlei dierlijke overblijfselen, als: huiden,

vleeschresten, vet, hoorndeelen (haren, vederen, hoeven en hoornen), afgeknaagde

beenderen {Silpkidac , Dermestidae , Trox e. a.); ook leven eenige Dermesiidae en

Nitidulidae van vleeschwaren in magazijnen.

Vele kevers leven met hunne larven in de uitwerpselen van andere dieren, zoowel

van herkauwers en paardachtigen {Coprinae, Aphodiinae, Geo/nipinae, Sphaeridium e. a.)

als van omnivoren (varkens) of van den mensch; deze voeden zich grootendeels met

deze overblijfselen, terwijl anderen (b. v. vele Histeridac) daarin jacht maken op

mest-etende soorten en hare larven. Merkwaardig om hunne levenswijze zijn de mieren-

en termieten-gasten onder de kevers.

Kevers, die op levende prooi jagen of wel op aas of uitwerpselen aanvliegen,

zijn voor een deel dag-, voor een deel nachtdieren; anderen verschijnen of zwermen

in de avondschemering (b. v. Necrophorns , Geotrupes).
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Vele soorten treft men overdag aan, loopende op wegen en paden, langs oevers

van rivieren, nieren, plassen, op de stranden en schorren, in bosschen op den

bodem, enkelen zelfs op planten jagende. Vele kleinere soorten zwermen, soms in

massa, rond bij lellen zonneschijn, anderen des avonds, terwijl zij overigens verborgen

leven. Vele nachtkevers houden zich overdag verborgen onder door de zon verwarmde

steenen of tusschen afgevallen bladen, onder dorre, afgevallen takken, stukken hout,

achter losse boomschors, tusschen hooi, stroo enz. Enkelen komen vooral bij regen-

weder te voorschijn om jacht te maken op aardwormen , slakken enz. (o. a. Carabiis

coriaceus).

De overgroote massa kevers leeft op ') of in planten. In geene Insecten-orde treft

men zooveel hout-, schors-, wortel- en bladvreters aan ; ongeloofelijk vele soorten leven

van bladen, hetzij dat zij die afvreten of deze doen verschrompelen of misvormen.

Merkwaardig zijn de AiUhibiriae , van welke een aantal larvenwoningen (peperhuisjes

en bladrolletjes of tonnetjes) vervaardigen , de z.g. trechterwikkelaars en sigarenmakers.

Onder de snuitkevers overigens zijn er velen die plantendeelen verwonden om daarin

eieren te leggen. Vooral de Coniferen, doch ook allerlei loofboomen , heesters,

struiken en kruidachtige planten, worden door tal van keversoorten bewoond. Alle

deelen als Coniferen-naalden, bladen, blad- en bloemknoppen, bloemdeelen als

stuifmeel, nectar, bloembodems en vruchtbeginsels, vruchten (rijp en onrijp), zaden,

ook jonge scheuten, eindloten enz. worden aangetast. Aan de wortels der planten

leven o. a. de larven van den meikever, die van vele Elaieridae (ritnaalden), ook

van enkele G?n/tó/f-«-genera (o. a. Zabrus) en die van Brachyrrhinus onder de snuit-

kevers. Tal van bloeiende planten als: Umbelliferen , Crucifercn , Papilionaceein

,

Labialen, Composiien, Rosaceein, Polygoneetn , Gramineeen (daaronder eene menigte

moeras- en oeverplanten, alsmede die in vochtige weilanden groeien), zoo ook vele

boomen en heesters in bloei, zijn dicht bevolkt met tal van phytophage Coleoptera.

Menige keversoort is eigen aan eene bepaalde plantsoort of aan meerdere naverwanten.

Tot de zeer schadelijke keversoorten behooren, behalve zoovele vertegenwoordigers

van andere familien, als: CurcuUonidac , Cerambycidae en Chrysomelidae , Az Scolytidae

,

Apatidae en Ancbiidae, welke in stammen, takken en wortelstokken, hetzij in het

hout, het spint, de bast of de schors, leven.

De Coniferen of naaldboomen o. a. herbergen eene groote menigte kevers met

hunne larven, zoowel in het levende als in het doode, veelal gekapte hout, in

stronken, op gevelde boomen en in verdroogde afgevallen takken. Ook de loofboomen

zijn eveneens in en aan alle deelen rijk bevolkt met kevers. Verder treft men vele

I) Vele soorten laten zich, bij gevaar, vallen, w.-iarbij sprieten en pooten ingetrokken worden;

men noemt dit „zich dood houden"; zij zijn als 't ware verstijfd van schrik (in „k.-ilaleptischen " toe-

stand) of nemen willekeurig eene dusdanige houding aan.
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kevers aan aan wonden van boomstammen; deze leven gedeeltelijk van de uitvloeiende

sappen, gedeeltelijk zijn het weder soorten die op de sap-etenden jacht maken. Dan

heeft men de soorten die als larven de bladen mineeren en die misvormingen (gallen

of ceciditMi , hier entomocecidiön) veroorzaken. Tot deze ware cecidozoën (d. z. dieren

die gallen veroorzaken en bewonen) rekent men een a.a.nta.\ snmtkevets {Curat/iomWae);

zoo veroorzaken o. a. de larven van eenige Gymfidron-iooritn cecidiën aan Scrophu-

larineeën , van enkele Apto)i-soov\.en aan Ruinex en Trifoliiim , van enkele Baris- en

Ceiif/torr/iy/u/tus-'ioOTisn aan Cruiiferen \ deze cecidiën bevinden zich aan de wortels

of aan de stengels; voor zoover bekend verlaten de volwassen larven der galvormende

kevers het cecidium om in den grond te verpoppen. Nog kan men hiertoe rekenen

o. a. de aanzwellingen der onrijpe vruchtjes van Veronica anagallis door Gymneiron

villosiilum veroorzaakt.

Ook vindt men tal van kevers in den molm, zoowel van levende als van doode

boomen, in half vergaan hout en eindelijk in het doode hout van paalwerk, hagen,

balken, meubels enz., vandaar dat ook soorten in onze woningen worden aangetroffen

;

ook in kelders, stallen, schuren, tuinhuisjes, provisiekamers, pakhuizen enz. leven

verscheidene keversoorten , hoofdzakelijk in waren, als: meel, beschuit, oud brood,

droge plantendeelen , in herbaria, oud stroo , hooi, papier, kurk enz. enz.

Nog heeft men tal van kevers in schimmelende plantenresten en vooral in boom-

zwammen en allerlei soorten van andere fungi als : paddestoelen , deze laatsten zoowel

in verschen als in half verganen toestand.

In sommige bergstreken leven bijzondere (veelal blinde) keversoorten in natuurlijke

grotten en in holten onder groote steenen , deze en meer anderen komen nooit aan

het daglicht.

Vele Coleoptera ontmoet men alleen in het vroege voorjaar, later in den zomer

niet meer, maar wel weder in den nazomer en herfst, doch voor korten tijd, dit is

de 2= generatie; hiertoe behooren o. a. de Carabidae en die phytophage kevers, welke

hunne eieren in knoppen en scheuten leggen , dus vele snuitkevers ; ook zulken die

op bloeiende planten leven, hare eieren in bloemdeelen leggen en zich met stuifmeel

en honig voeden.

Kevers als: Geotrupes en Meloloniha verschijnen bij de avondschemering en

zwermen dan rond, terwijl zij 's nachts rusten en overdag zich voeden.

De dagkevers, welke over het algemeen de meest opvallende kleuren vertoonen

,

zijn het levendigst bij zonneschijn en warm weder, terwijl zij traag zijn bij somber,

koud en vooral bij regenachtig weder; velen verbergen zich alsdan.

Vele soorten blijven na afloop der metamorphose verborgen leven en komen

alleen bij het zwermen aan het daglicht (schorskevers). In ons gebied zijn de maanden

Mei en Juni het rijkst aan soorten, in Juli en Augustus vermindert het aantal, in
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September verschijnen er weder meer, die echter spoedig Ininne winterkwartieren

betrekken. Bekend is het dat zeer vele schadelijke insecten onder de ('oleoptera

worden aangetrotïen , doch ook de nuttige ontbreken niet. Als bloembestuivers zijn

zij slechts van ondergeschikte beteekenis.

Op vele kevers (o.a. Necrophorus , Ifister, Geotrupes) en larven leven parasitische

Acari7ien.

Het ver/.amelen van volkomen kevers (imagines) is veel gemakkelijker dan het

opsporen hunner larven en po[)pen. Om alle ontwikkelingstoestanden van een kever

te leeren kennen is het noodig nauwkeurig in kennis te komen met de levenswijze

en door kweeken in daarvoor doelmatig ingerichte flesschen , blikken of doozen de

opeenvolgende stadiën te bestudeeren , om ze daarna op alhocol te bewaren. Vele

jaren onderzoek en daarbij de noodige ervaring vormen den ernstigen onderzoeker.

Hetzelfde geldt ook met betrekking tot het opsporen van minder algemeene of zeld-

zame soorten; de beste hulpmiddelen zijn niet voldoende om met succes een rijken

buit van eene excursie t'huis te brengen. Een zeker verkenningstalent van het terrein

met de daar eigene plantengroei en een scherp natuurvorschersoog zijn onmisbare

zaken , die sommigen als eene aangeboren eigenschap dadelijk in toepassing brengen

,

terwijl anderen voortdurend teleurstelling ondervinden; het geluk speelt hierbij

natuurlijk menige part. Een onzer meest gevierde entomologen beweerde steeds dat

„eene rijke verzameling het resultaat is van menige mislukte excursie"; in den regel

brengt men toch iets goeds mede, al is het dan weinig; het is dus aanbevelenswaard

zich nimmer te laten ontmoedigen
;
geduld en volharding zijn voor den natuur-

onderzoeker onmisbare factoren.

Kevers verzamelen kan men liet geheele jaar door. Een uitnemend toestel is de

vangparapluie , waarin men door kloppen op heesters, struiken en afhangende boom-

takken heel wat goeds kan verzamelen ; ook gebruikt men de parapluie om daarin

afgevallen bladen, oud stroo en allerlei ander plantenafval uit te schudden , om daarna

uit het zaksel de, meestal kleinere, soorten niet de hand of pincet te grijpen en in

alcohol te werpen. Reageerbuizen van dik glas, met goed sluitende kurk, zijn om de

vangsten te bergen zeer aan te bevelen ; voor behaarde en enkele andere soorten is

het droog bewaren (bedwelmen met aether in een tleschje met snippers filtreerpapier,

of levend in pillendoosjes medenenien) of dadelijk aan de speld steken beter; ook

kan de cyankaliumtlesch dienst doen, wanneer men gelegenheid heeft alles spoedig

daarna te prepareeren.

Om gedurende den winter en in het voor- en najaar kevers uit allerlei planten-

afval, aanspoelsel enz. te zoeken, dient een zeeftoestel met linnen zak, welke telkens

op een geschikt oogenblik dicht gesnoerd wordt; het uitzoeken geschiedt dan het best

t'huis, bij gedeelten op een linnen doek of een vel wit ])apier; ook het uitziften van
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mierennesten kan daarmee plaats vinden. De lage planten worden met een stevig net

afgesleept, de kevers vallen daarin en moeten dan voorzichtig uitgezocht worden, te

beginnen met die welke door vliegen, springen of spartelen trachten te ontsnappen

(b. V. Bupres/idae, Oedcmeridae , MordeUidae , Hallicini). Een linnen zak om daarin

paddestoelen en andere fungi, losse boomschors, stukken hout enz. uit te kloppen

of te bergen is een onmisbaar hulpmiddel; ook kunnen daarin doode vogels of half

verdroogde dierlijke overblijfselen in uitgeschud worden. Voor watertorren dient een

doelmatig waternet. Nog kan des avonds licht toegepast worden, op de wijze zooals

vlinders op met honig en rum besmeerde boomen gevangen worden.

Vanginrichtingen als: ingegraven potten met verzuurd bier, dierlijk afval; het

inzamelen van aangevreten stukken hout, takken enz. en verder het toepassen van

eigen vindingrijkheid, zijn de middelen om succes te hebben. Ieder handig verzamelaar

past de hulpmiddelen op zijn wijze toe, dit geldt ook voor het doelmatig en keurig

prepareeren, alsook voor het aanleggen van eene goede verzameling.

Behalve verscheidene werkjes over het verzamelen en prepareeren van insecten,

wordt hier in 't bijzonder voor kevers aanbevolen wat daarover te lezen is in Calwer's

Kaferbuch, y uitgave, 1893, blz. XX—XLVI. Vanginstrumenten zijn bij verschillende

bekende firma's in het buitenland te bekomen.



OVERZICHT
DER i^ELANGRIJKSTE WERKEN OVER MORPHOLOGIE

,

ANATOMIE, HISTOLOGIE, PHVSIOLOGIE EN EMBRYO-
LOGIE, BETREKKING HEBBENDE OP DE STUDIE

DER COLEOPTERA.

Adolph (G. E.). I. Ueber Insektenllllgel (Nova

acta Leop. Carol. XLI, 1880).

2. L'eber die Aderung der Kaferfltlgel (Zoül.

Anzeiger, 1SS9).

.liiiloiiin (J. J'.), Recherches anatomiques sur la

femelle du Drile jaiinatre et sur Ie mdle de

cetteespèce (Ann. d. Sciences natur. II, 1824).

Balfour {F. M.) , A Ti eatise on comparative

Embryology. Vol. I, 1880.

Berger {£.), Üntersuchungen über den Bau des Ge-

iiirns und der Retina der Arthropoden ( Arbeiten

d. zool Inslit. Wien und Triest, T. I, 1S7S).

Brandt (li.), Vergleichend-anatomische Unter-

suchungen uber das Nerven-System der Kafer

(Coleoptera) (Horae Soc. Ent. Ross.

St. Petersb. Bd. XV, 1879).

Brauer (F.), i. Ueber das Segment médiaire

Latreille's (Sitzungsber. der Kaii. Akad. der

Wissensch. LXX.\V Band, 1SS2).

2 Svstematisch-zoologische Studiën (Sitzungs-

ber. d'. K. Akad. d. Wissensch. Wien. XCI Bd.,

,884—1885).
Braiur (/<'.) und RedteubarIicr(J.)^ Ein Beitrag

zur Entwicklung des FlUgelgeaders der Insekten

(Zool. Anz., 1S88).

Burmeister (//. C. C), Untersucliungen uber die

Flugeltypen der Coleopteren, I. Clavicornia
(Abh. Natuif. Ges, Halle, 1854).

Cameratio (Z.), Richerche intorno alla struttura

dei Peli-ventose dei T,irsi dei Coleotteri (Att.

d. R. Accad. d. Sci. d. Torino, 1S79).

Cholodkovsky (A'.j, Zur Morphologie der Insekten-

flugel (Zoologischer Anzeiger. IX, 1SS6).

Clafarldc (J. Z. R. A. E.), I. Sur les prétendus

organes auditifs des antennes chez les Coléo-

ptères LameUicornes et autres Insectes

(Ann. Scienc. nat., 185S).

2. Zur Morphologie der zusammengesetzten

Augen bei d. Arthropoden (Zeits. f. wissensch.

Zoölogie X, 1859).

Comstock (y.ir.) and KWhi (C/i.), The skeleton

of the Head of Insects (The American Natu-

ralist. Vol. XXXVI, 1902).

DeegfHir{P.), Bau und Stellung der Mundglied-

massen bei Kydrophilus (Sitzungsber. der

Ges. naturf Freunde zu Ilerlin, 1899).

Dewitz (//.), Ueber rudimentaire Flugel bei den

Coleopteren (Zoolog. Anzeiger, 1S83I.

Eicheibmim (F.), Ueber die Maxillarladen der

Coleopteren-Larven (Allgem. Zeitschr. f. Entom.

7 Bd., 1902).

Eschcrich(K.), i. Ueber die Gesetzmassigkeit im

Abandern der Zeichnung bei Insekten. Beitrag

zur Theorie von der Entwicklung aus consti-

tutionellen Ursachen (Deutsche Ent. Zeit., 1S92).

2. Die biologische Bedeutung der Genital-

anhange der Insekten (Verh zool. bot. Ges.

Wien, 1892); met „Bemerkungen" van C.

Verhoeff en „Erwiderungen" van Escherich

en Verhoeff (Ent. Nachr. , 18931.

3. Einiges Uber die Hautungshaaren der

Insekten nach ihren Funktionswechsel (Biolog.

Centralblatt. XVII, 1897).

Ejcncr (5.), Die Physiologie der facetlirten .\ugen

von Krebsen und' Insekten. Leipzig und Wien,

1891.

l-aivre (/.'.), Verscheidene verhandelingen over de

functies van het zenuwstelsel bij Dytiscus,
in : .\nn. d. sciences nalur. en Compt. Rend.

de I'Acad. des Scienc. , 1857, 5S, 60, 61, 62, 64.

I-ischer (Z. H.), Microskopische Untersuchungen

uber die Kaferschuppen Freiburg, 1846 (ook

in Isis. T. 6, 1846).

Gilson (C.) , Odoriferous glands of B 1 a p s ( Journ.

R. Microsc Soc.Loiidon, 188S); Les glandes

odorifères du Blaps mortisaga et de quel-

ques autres especes (I.a Cellule, T. 5, 1888).

Graberil'.), I. Ueber d propiüsatorischen Apparat

der Ins. i;Arch. f. mikr. Anat. IX Bd., 1873).

2. Die Insekten. 2 Theile. Munchen, 1877-79.



130

I/iinse{/\.), 1 . Die AbdominalanlKinge der Insekten,

mit lierllcksicluiyuiig der Myriapciden (Morphol.

Jahilnich , iSSo).

2. llolopneiistie bei Kafern ilüolng. Central-

blatt. Bd 7, 1SS7 — iSSS).

//[•(•; {O.), Ueber die Fhlgelfaltiiiig der Kafer
(Stett. Ent Zeit., 1843).

2 Die Insectenfauna der Tertiargebilde von
Oeningen und von Radoboj , 1S47 (daarin

over liet aderverloop der vleugels en sculptuur
der dekscliilden)

Ilcidcr (A'. ), Ueber die Anlage der Keimblatter
von Hydrophilus piceus L. (Abhandl
künigl preuss. Akad d. Wissensch. zu Berlin

vom Jabre 1SS5. Berlin, 1886).

2. Die Embryonalentwicklung von Hydro-
philus piceus L. Jena, 1889.

Hoffhatier (C), Beitr. zur Kenntn. d, Insekten-

"flUgel (Zeitschr. f. wiss. Zool. LIVBd., 1892).

yacohson (6*,), Ueber den ausseren Bau flugelloser

Kafer (Aun. Mus. Zool. Acad. Imper. Sc.

St. Petersbourg, 1899).
yonsst't de Belhsuit' ^ Recherches expérimentales

sur la Phospliorescence du Lanipyre (Journ.

d'Anatomie et de Physiologie jiar Robin et

Pouchet. XVI, iSSo; et Comptes rendus de
1'Acad. d. Sciences. XC, 1880).

Kt-iiipcrs (K. y /K), Het adersysteem derkever-
vleugels (Tijds. v. Ent. Deel 42, 1S99; deel

43, 1900; deel 44, 1901 en deel 45, 1902.
Kirby {]¥.') and Spcncc {W.), An Introduction to

Entomology etc London, 4e ed. 1S22—26,

4 vol.; 5= ed. 1828; 6e ed 1S43; 7e ed. 1856.

Uit het Engelsch vertaald (naar de 4e ed ) door

J. V. d. Hoeven, Rotterdam, 1S2S.

Kolbe [II. y,), I. Die Zwischenraume zwischen den
Punktstreifen der punktiertgeslreiften Fltlgel-

decken der Coleopteren als rudimentilre Rippen
aufgefasst (14 Jahresbericht des Weslfal. Prov.

Vereins f Wissenschaft u. Kunst, 1SS5).

2. Einflüirung in die Kenntniss der Insekten.
Berlin, 1893.

J\raatz(G), I. Zur Terminologie der Paraglossen
(Berl. Ent. Zeit. T. i. 1857).

2. Ueber die Wichtigkeit der Untersuchung
des mannlichen Hegattungsgliedes der Kafer
fur die Systematik und Art-unterscheidung
(Deutsche Entom. Zeitschr., iSSi).

A'ra>ii-/itv {O. /' ), Der Bau der Sligmen bei den
Insekten (Zeitschr. für wissensch. Zoölogie.
T. XXXV, 1881).

A'rüger (Edg), Ueber die Entwickhing der Fhlgel
der Insekten mit besonderer Beriicksichtigung

der Deckfltlgel der Kafer Güttingen , 1898.

Lahoulblne (.-/.), Note sur les caroncules thora-

ciques ou cocardes rouges du M a 1 a c h i u s

bipustulatus (Ann. Soc. Ent. de France.
VI, 185S).

Laiubois (//.), I. Die Ton- und Stimmapparate
der Insecten in anatomisch-physiologischer und
akustischer Beziehung (Zeitschr. f. wissensch.
Zoölogie. 17 Bd , 1S67)

2. Thierstimmen. Freiburg i. B. , 1S74.
Liiiidois (//.) und Theh-ii (/('), Der Tracheen-

verschluss liei Tenebrio molitor (Archiv

fnr Anatomie, Physiologie etc. von Reichert
und Du Bois-Reymond, 1S66).

2. Der Tracheenverschluss liei den Insecten
(Zeitschr. fUr wissensch. Zoölogie. 17 Bd , 1S67).

3 Zur Entwickelungsgeschichte der facet-

tirten Augen von Tenebrio m oli t o r (I, c ).

/.riv//:,'' (/'.), I. Zur Anatomie der Insekten (MuUer's
Archiv f. Anatomie und Physiologie, 1859).

2. Das Auge der Gliederthiere. Neue Unter-
suchungen zur Kenntniss dieses Organs. Tu-
bingen , 1864.

Liij^el (//.), Ueber den Ausstulpungs-Apparat
von Malachius etc. Inaugural dissertation.

Hannover, 1S74.

Lindiniatin (A"), I. Ueber den Bau desSkelettes

der Coleopteren. Das Skelet der Brust und
des Kopfes Moskau, 1865.

2. Vergleichend-anatomische l'ntersuchung
tlber das mannliche Begattungsgliedder Borken-
kafer. Moskau. 1875.

Lidth de Jendi (Th. IV.vaii), De spijsverterings-

organen der phytophage Lamellicorniën-larven.

Utrecht, 1882

Meyere (C. //. de), Ueber das letzte Glied der
Beine bei den Arthropoden (Zoolog. Jahrb.
Abth. Anat. u. Ontog. d Thiere. 14 Bd, 1901).

Meiiiert (F.), I. Sur l'homologiÈ des elytres des

Coléoptères (Entomologisk Tidsskrift. Stock-

holm, 1880. Bd I).

2. Tungens Udskydelighed hos Stenerne
etc. (Vidensk. Meddel. fra den naturli. Foren.
Kjöbenhavn , 1884— 86); ook Zool. Anzeig.,

18S7.

3. Die Unterlipped Kafer-Gattung Stenus.
Eine vorlauf. Mitth. (Zool. Anz X, 1887).

Metsckiüioff(£.),'Emhryo\og\e der doppeltfussigen

Myriapoden (Chilognatha) (Zeits. f. wissensch.

Zoölogie XXIV Bd. , 1874).

A/ie/ieis (II-), Nervensyslem von Oryctes
nasicoruis im Larven-, Puppen- und Kafer-

zustande l Zeits. f wissensch Zoölogie, iSSo).

M'nigazzini (/'.), Richerche sul canale digerente

dei Lamellicorni fitofagi (Larve e Insetti

perfetti) (Mitth. Zool. Station zu Neapel. 9 Bd.,

1889 — 91 ).

Oeidcr {A), Das Krallenglied am Insektenfuss

(Archiv f. Naturgesch., 1890).

Peytotireatt (W.), Contr. a 1'étude de la morphol.
de l'armure genitale des Insectes. Paris, 1S95.

Plateau (Z'.), Qu'est-ce que l'aile d'un insecte?

(Stett- Ent. Zeit. Jahrg. 32, 187 1.

2. L'aile des insectes (Journal de Zool. T. 2,
1S73).

3. Expériences sur Ie róle des palpes des

Arthropodes maxillés. I partie Palpes des In-

sectes broyeurs (BuU. de la Soc. Zool. de France.

T. X, 1885).

4. Recherches expérimentales sur la vision

chez les Arthropodes (Mém. publ parl'Acad.
Roy. des Sciences etc. de Belgique. T. 43.
Bruxelles, 1S89).

Paujade tC A.\, Note sur Ie vol de quelques
Coléoptères (Ann. Soc Ent. Fr 5e sér. T III,

1S7;); en Noie sur les attitudes des Ins. pen-

dant Ie vol. (Ibid. 6= sér. T. IV, 1884),



Poiilloii {/:. /)'.), Tlie coloms of animals. Tlieir

meaninj; and use espccially consiilered in the

case of Insects. Lontion. 1800.

KeJteyibachcr (J.), Verylcicliende Studil'n llber

das FltlgelgeSder der Insecten (Annai. k. ie

naturliist. Hof-Mus. Wien , i!d I, 18S6).

/vVc'/rr (//.), Die Tonapparate der Dytiscidae
(Hali])ius, Cnemidotiis und PeioinHs)
(Arcliiv für Naturgescli. 57jalirg. I Bd. lierlin,

1891).

AVi.'-i.v (f.), Das I''iügelgeSder der ICiifer. Erlangen,

'1S75.

Schaiim {Z/.)^ Die Bedeutung der Paraglossen

(Berlin. Entoni. Zeitschr \', 1S61).

Simnicrvmirhcr (C), Untersucluingen nl)cr Ilaft-

apparate an Tarsalgiiedern von Inseiiten (Zeits.

f. wissenscii. Zool. 40 Hd. . 1S84).

Soreiisen ('K), Sur la faculté des Condylopodes
de fermer et d'ouvrir spontanément leurs

trachées(t;ntoniologisk Tidsskrift. 1S87, -Stock-

holm .

Spulei- (.'/.), Zur Phylogenie und Ontogenie des

FlUgelgeüders der Schmetterlinge (Zeitschr. f.

wiss. Zoölogie. 53<:r Bd. , 1892).— Dit werk in

verband met de studie der kever-vleugels.

Siein {Fr.)^ Vergleichende Anatomie und Physio-

logie der Insecten. I. Monographie. Ueberdie
Geschlechts-Organe und den Bau des Ilintei-

leibes bei den weiblichen Kiifern. lierlin,

.847.

Tlievenet (y.), Over de haren der larven van
Tiresias serra K. en Anthrenus ver-
bas ei L. (Ann. Soc. Ent. Fr., 1874).

Verlioeff {C), i. Vergleichende Untersuchungen
Uber die Abdominalsegmente und die Cnpula-

tionsorgane der mannlichen Coleoptera. ein

Beilrag zur Kenntniss der naturlichen Ver-

wandtschaft derselben (Deutsche Ent. Zeits.,

1893). Hierop polemiek met O. S^hii'arz en

J. IVcise (1. c. 1894, 1895, 1S96 en Entom.
Nachr. , 1895, 1897).

2. Vergleichende Untersuchungen Uber die

Abdominalsegmente, insbesondere die Lege-

apparate der weibli.hen Coleoptera, ein Bei-

lrag zur Phylogenie derselben (1 c., 1S93).

3. Vergleichende Morphologie des .Abdomens
der mannlichen und weiblichen Lampy-
r i d e n , Canthariden u. M a 1 a c h i-

iden, untersucht auf Grund der Abdominal-
segmente, Copulationsorgane, Legeapparate
und Dorsaldrtlsen. Ein Beitrag zur Kenntniss
der Phylogenie der Coleopteren (Archiv f.

Naturgesch. 6o=r J.ahrg. I Bd., 1S94).

4. Zur vergleichenden Morphologie der Ab-
dominalanhange der Coleopteren (Ent. Xachr.

XX Jahrg. 1894).

5. Zur Kenntniss der vergleichenden Morpho-
logie des .'Vbdomcns der weiblichen Coleoptera
(Deutsche Ent. Zeitschr., 1894).

6. Ueber primSre und secundare sexual-

charaklere der Insektcn, eine Antwort an
Dr. Escherich (Entom. Xachr. .W , 1894! en
„Bemerknngen" daarop van Dr. K. Escherich
1. c.

7. l'eber „Cerci" und ,,Styli" der 'l'racheaten

(Entomol Nachr., 1S95).

8. Beitrage zur vergleichenden Morphologie
des .Midomens der C o c c i n e 1 1 i d e u und
uber die Hinterleilismuskulatur von Cocci-
ncUa, zugleich ein \'ersuch die Coccinelliden
anatomisch zu begrUnden und natUrlich zu

gruppiren (Archiv. f. Naturgesch. 61 er Jahrg.
1 Bd. , 1895).

9. Vergleichend-morphologische Untersu-

chungen uber das Abdomen der E n d o m y-

chiden, Erotyliden und Languriiden.
(im allen Sinne) und tlber die Muskulatur des

Copulalionsapparates von Triplax (1. c. 6ier

Jahrg. I Bd 1895).

10. Ueber das Abdomen der .Scolytiden,
ein Beitrag zur vergleichenden Morphologie
des ilinterleibes der Coleopteren (1. c. 62er

Jahrg. I Bd., 1S96).

11. Zur Morphologie der Segmentanhange
bei Insecten und Myriapoden (Zoolog. Anzeig.
Leipzig, 1896).

12. l.'eber die FlUgeldecken von Gas si da
(Verhandl. der k. k. Zool. Bot. Ges. Wien,
1897)

13. Die Verbreitung des schwarzen Pigmentes
bei den Tracheaten (Entom. Nachr. XXIII,
1897).

] erson (E.), Schmetterüngsnugel und die soge-

nannten Imaginalscheiben derselben (Zool.

Anz., 1890)-

ri\^lcr {C. //.), I. Ueber die Haare der A n-

t h r e n u s-Larven (Illustr. Wochenschrift fur

Entomol. Bd I, 1S96).

2 Nachtragliches uber die Anthrenus-
Larven (1. c. Bd. II, 1897I,

3. Die Schappen der Anthrenen (1. c.

Bd. II. 1897).

4 Die Schuppen der Pelzk.ïfer-Larve (1. c.

Bd. III. 1S9S)

ll-^asinanii (Zf), Zur Bedeutung der Palpen bei

den Insecten (Biolog. Centralbl. Bd. I.\ . 1SS9).
— Die Fllhler der Insekten (.Stimmen aus Maria-

Laach. Freiburg i B., 1891).

ITest (Tuffen), The Foot of the Fly ; itsStructure

and Action: elucitated by comparison with the

feet of other Insects etc. Part. I (Transact. Linn.

Soc. Loudon. Vol. 23. P. II, l86i).

BIJVOEGSEL TOT HET LITERATUUR-OVERZICHT.

Piepers {AI. C), Miraicry, Selection, Üarwinismu.';. Leiden, 1903.



ALPHABETISCH OVERZICHT.

lilz.

Aangezicht, zie gezicht,

aanhangsels van de huid 76
aarsopening. . . 72, loi

abdomen, zie achterlijf,

acetabulum, acetabula,

zie coxaalholte.

achterborst 34
aehterborststuk . 30, 34
achtercoxae, zie achter-

heupen.
achterlieupen 56
a c 11 t e r h o o fd . . . 11, 13

achterhoofdsgat .... 13
achterkalien . . 23, 25,

der larven 115
achterlijf 3, 6S
achterpooten . . . . 55
acliterrand van het hals-

scliild 31, van den vleugel 50
achterschenen . . . . 58
achterste spanader van

den vleugel 49
achtertarsen 60
achtervleugels . . 35, 44
a c o n e oogen 91
ademhalen, ademhaling. 93
ademhalingsbewegingen 95
ademhalingsbuizen . . 92
ademhalingsopeningen

6, 92, 94, 120
ademhalingsorganen . 92
aderbeloop der vleugels . 44
aderlijk bloed 103
aders der vleugels. ... 48
aCriductus. . . . 97, 121

afscheidingsorganen,
zie klieren,

afsluitingsinrichting
der stigmata 92, der tra-

cheeën 94
alae, zie vleugels.

a 1 b i n i s m e 83
Algemeen overzicht. . i

alula, alulae , zie bijvleu-

geltje.

anaaladers, convexe en
concave 49

anaalbuizen van Lampyris-
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Bh.

artcriccl, zie slagaderlijk

bloed,

asymmetrisch . . 13, 74

1! all en der tarsleedjes . . 62
hasaalraem braan ... 85
basale gedeelte van den

vleugel 50
basis der dekschilden, /.ie

wortel der dekschilden.

„ van het halsschild . 31

bastaardvormen, zie liy-

hriden.

beliaring 78
bergaders 48
b e r ij p t 80
beschubd oppervlak. . . 79
bestoven oppervlak. . . 80
bewegingen, aard der— . 87
bilateraal-symmetrisch, zie

tweezijdig-symmetrisch.

binnenblad der achter-

coxae 56
binnen lip, zie tong.

binnenrand van den vleu-

gel 50
bladsprieten 20
blinde kevers .... 22

bloed lol

bloedcellen, zie bloed-

lichaampjes.

1)1 oedkie uwen . . . .120
bloedlichaampjes . . . 102

bloedsinus. dorsale — , zie

pericardiaalsinus.

bloedstrooming. . . . 102
bloedvaatstelsel . . . loi

bloedvloeistof .... 102

bloedweefsel 105
borstelharen 78
borstels 78
borstschild 30
borststekel 31
borststuk 3,30, der larven Ii5
bovenkaken, zie voorka-

ken.

bovenlip 23, der larven . 114
boven-slokdarmgang-

lion 87
bovenvleugels, zie voor-

vleugels,

brachiaalader, zie arm-
ader,

brachiaalveld . . . . 50
brachialis, zie armader.

brachyptere vormen . . 84
buikgangliën-keten . . 87
buikmerg 87
buikplaat of buikschild . 6.S

b u i k p o o t e n . . . .4,118
bui ten blad der achtercoxae 56
buiten-tophoek der dek-

schilden ....... 39
bursa copulatrix . 74, 107

BI;.

bijklauw 63
bijkomend lid der sprieten 113
bijkomend tarsaallid . . 62

bijoogen 22
bij ton gen 28
bijvleugeltje 36

Can thariforme Coleo-

ptcra 53
canthns, zie wanglijst.

capitulum, zie eiuclknop

der sprieten.

,, tunicatum . . 19

ca put, zie kop.

„ rostratum .... 12

earabiforme Coleoptera . 53
cardo, zie hengsel.

carnivora, zie vleesch-

etenden.

cecidien 126

cecidozoün 126

celkernen 91

cellen 85, 91
centro-sternal piece . . 32
eer ei, zie staarten.

chitine 2

chitineskelet 85

,, inwendig . 85
chy lusdarm of chy lus-

maag 100

claviculae 33
cloaca 74
clypeus, zie kopschild,

coelom 10

coelomzakjes 10

coUum, zie hals.

co Ion, zie dikke darm.

co m miss uren der gang-
lien-paren 86

complementaire segmen-
ten 5, 9

concave aders 4S
c o n n e X i V u m 68
contracties van het hart. 103

conus, zie kristalkegel.

convexe aders 48
copulatie 73
cop ulatie-grijporgaau . . 7^

copulatie-organen 70, 73, 107

cornea, zie hoornhuid.
cornealens 90
co sta of cos taaiader, zie

voorrandader.

costaalveld 50
coxa, coxae, zie heup.

coxaalholten . . 31, 55, 66
coxaalplaten, zie dijplaten.

cttbi taal veld, voorste en

achterste 50
cubitus of cubitus ante-

rior, zie voorste spanader.

cubitus posterior, zie

achterste spanader.

cuticula, zie opperhuid.

Blz.

IJaladers 48
darmkanaal, zie spijsver-

teringskanaal.

darmklieren loi

dekschilden 38
dekschubben, zie schou-

derdeksels,

d i a p h r a g m a , zie pericar-

diaalseptum.

diastole, zie uitzetting van
het hart.

d i c h o t o m i s c h e verdeeling

der vleugeladers .... 52
dikke darm loi

dimorphisme, sexueel- 44, 84
doornen 57, 78
dorsaalboog . . . .3, 68
druppels 81

d u b b e 1 o o g e n 21

dub bel rij en 43
dubbelsegmenten. . 5, 7

ductus ejaculatorius 73, 107
dunnedarm 101

duodenum, zie dunne darm.
d warsaders. . . . 44, 51

dwarsanastomosen inde
nervatuur der vleugels. . 52

dwarsverbindingen in

de nervatuur der vleugels 52
dwars vouwen der vleu-

gels 46
dij 55. 57
<1 ij groef 34, 41
d ij lijnen 69
dijplaten 56
dijring 55i 5^

Eénlenzige oogen , zie

enkelvoudige- of bijoogen.

eibuizen 107
ei c ellen , zie eieren

eieren 107, 109
eierstok, zie ovarium.
eileiders 107
einddarm 101

einddoornen der schenen 58
e i n d k n o p der sprieten . . 18

eindlid der tasters. ... 27

„ afgeknot . 27

» bijlvormig 27

„ „ ,, halvemaan-
vormig . 27

„ „ „ mesvormig 27

„ „ „ priemvor-

mig . . 27
eindsporen 57
eind stekels 57
e 1 1 e b o o g s v o a w van den

vleugel ....... 45
elytra, zie dekschilden.

em bry o 4, 8

e m p o d i u m 63
endeldarm loi

endolabium, zie tong.
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endosUelet, zie inwendig
cliitineskelet.

enkelvoudige oogen 21, gi

en tomocecidien. . III, 126

epidermis, zie opperhuid,

epiglottis, zie afsluitings-

inrichting der tracheeën.

e p i 1 o b u s , epilobi .... 29
epimerum, epimeren ^o^

34, 35, 68

e p i p h a r y n X, zie gehemelte,

epipleurum, epipleuren . 40
episternum , episternen 30,

34, 35, 68
epistomum, epistoom . . 12

epitlielium 100

epithelium cellen . . . 100

erythropodie 84
eucone oogen 91
excretieorganen . . . loi

exsudaat So, ili

extremiteiten, zie lede-

maten.

Face toog en. . . . 21, 90
facetten 21, 90
facies, zie gezicht,

farinosus, zie bestoven,

femur, zie dij.

fibrillen der spieren. .

flabellum, zie schaft d
sprieten en ook verlengsel

van den ductus ejaculato-

rius.

follikels 107
foranien occipitale, zie

achterhoofdsgat.

forceps 73
fossula, zie sprietgroef.

frons, zie voorhoofd,

funiculus, zie schaft der

sprieten,

furculae 85

87

G a n g b o r s t e 1 h a r e n van
het achterlijf

gangliën keten, zie buik-

ganglienketen.

ganglion, gangliën, zie

zenuwknoopen.
gangpoo ten
gangtarsen
gedaante
gedaanteverwisseling,
volkomen 2,

gehemelte. . . . 23,

gehoororgaan . . . .

geluid, voortbrengen van .

genae, zie wangen,
genitaalsegment . . .

genitaaltasters ....
genitalhautrohre . . .

geslach tsklieren,

72

67
60

76

109

89
89
88

72

75

74

nelijke en vrouwelijke. . 107

Blz.

geslachtsopening . 74, 107
geslachtsrijp insect. . .122
gewricht van den vleugel. 45

,, vrij of ingesloten 66

gewrichtsholte 31, 34, 55, 66
gewrichtsknobbel. . . 66
gezicht 12

gezichtsstaafjes. . . . 90
gezichtszenuw . . . . 88
gezichtszintuigen, zie

oogen.
glandulae mucosae . . 107
glandulae odoriferae,

zie reuk- of stinkklieren.

glandulae sebaceae, zie

lijmklieren.

glijd vlak van het voor-

laatste tarslid 65
gonapophysen . . . . 75
graafpooten 68

graven 87
grondmembraan, zie ba-

saalmembraan,

g r o n d s t u k der sprieten . 1

6

grootte van het lichaam . 76
grijppooten 68
gula, zie keel.

guttae, zie druppels.

Haarstippen 78

hals 14

halfring, bovenste en on-

derste 3
halsschild 30
haren 78

hart, zie ruggevat.

hechtbuizenbij vele kever-

larven 120

liechtharen. . . . 61, 53
hengsel van den achter-

kaak 25
hersenen, 103, kleine-. . 88
hersen gangliën. . .4, 88
hersenmassa 88
heteromorphe insecten . 28
heup 55
heupaanhangsel • 55
holopneustische trachee-

stelsel, zie open trachee-

stelsel.

homodynaam 37
homoloog 37
homomorphe insecten. . 28
hongerindividuen. . . 76
hoofd segmenten . . . 5

Il 00 fd velden van den
vleugel 50

hooren SS

hoornen op den kop 13,

op het halsschild. ... 33
h o o r n h u i d 90
liuid 76
huidaanhangsels . . . 78
huidlapjes 62

Blr.

huidskelet 85
humerale dwarsader. . 51
hybriden 123
hyper-metamorphose . 109
hypodermis, zie onder-

huid,

hypognaath, liypogna-
then . . . .10, 12. 23, 114

hypopharynx, zie tong.

hypopygium 71

hypostomum, hypostoom 14

Ilium, zie dunne darm.
imaginaalschijven ^6, 37
imago of imago-stadium,

imagines, zie volkomen
kever.

inboren 87
ingluvies, zie krop
insecta menognatha. . 2

intercubitaalader. . . 49
in tersegmen tale ligging

der stigmata 6
interven triculair- klep-

pen, zie klapvliezen.

intestinum, zie dunne
darm,

intima 93, 99
i n w e n d i g m a a k s e 1 . . . 85
iriseeren der achtervleu-

gels bij vele kevers. 44, So
irispigment 90

Kaak lobben, binnenste en
buitenste 26

kaak tasters 26
kataleptische toestand . 125
kauw maag, zie voormaag.
keel II, 14
keelnaden 14
keelplaat 32
keeluitranding .... 29
k e t e n r ij e n 42
ketenst repen 42
kiem blad (middelste) . . 8

kiemcellen, zie eieren,

kieuwen (ware) . . .121
kin 28

kinkraag of kinplaat . 32
kin tand 29
klapvliezen van het liart. 102

klauwen 64
klauwlid 62

kleppen van den penis. . 73
kleur-aberraties . 81, 84
kleuren 80
klieren loi

klier haren 7S

klim tarsen 60

k n i e V o u w van den vleugel,

zie elleboogsvouw.

knopvormig basaalge-
deelte van het grondstuk
der sprieten 16
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Blz.

kogelgewricht .... 66
kngelvermogen. . . . 77
kop 3. 10

,, vooruitstekend, neerge-

bogen, vertikaal ... 12

k o p k a p s e 1 Il

koplobben 4
kopse hild 12

korfje der scliencn ... 57
kristalkegels. . . 90, 9

1

krop Iiio

kussens, zie ballen der tavs-

leedjes.

Labium, zie onderlip,

labrum, zie bovenlip,

lam in a inferior en superior

van den peniswand ... 73
laminae laterales van den

jieniswand 73
langsaders 44
langslijnen 42
langsribben 42
langsstrepen 42
langsvouwen der vleugels 46
larven 2, iio

larvenhuid 121

larven-zak 121

larve-stadium .... 4
ledematen 3. 10

legboor 75
legbuis 75
lenzen 21

levens verriclitingen der

organen 85
lichaamsbouw der Coleo-

ptera I

lichaamsslagader . . . 103
lichtorgaan 105

ligula, zie tong.

lip tasters, zie onderlip-

tasters.

loopen 87
looppooten 66

lora, zie teugel,

lucht ga ten, zie ademha-
lingsopeningen.

luchtzakken 93
lijmklieren. . . . 106, 107

Maag, zie middendarm.
maal tand der voorkaken . 25

macroptere vormen. . . 84
mala exterior, malaeexte-

riores der achterkaken 26,

der onderlip 28

mala interior, malae in-

teriores der achterkaken 26,

der onderlip 28
Malpighische vaten . . loi

mandibulae, mandibels,

zie voorkaken.

margo ocularis, zie oog-

rand.

Blz.

maxillae, maxillcn, zie ach-

terkaken.

media, zie middenader.
mediaan ganglion ... 10

mediaan veld 5°
mediale dwarsader . . 51

mediale groef der vleu-

gels . ^ 51

mediana. zie middenader.

medio-eubitale dwars-

ader 51

medipectus, zie midden

-

l)orst.

melanisme 84
membraankanalen . . 89
mentum, zie kin.

mesoblast, mesoblas-
tisch 8

mesoderm, zie mesoblast.

mesonotum, zie midden-
rug.

mesopleurae 33
mesoscuteUum . . . . 33
mesoscutum 33
mesosternum. . . 33, 34
meso thorax, zie midden-

borststuk,

metabolie, zie volkomen
gedaanteverwisseling.

metameren 10

metamorphose. zie ge-

daanteverwisseling.

m e t a n o t um 34
metapleurae 34
metapneustische trachee-

stelsel 97
metascu tellum .... 33
metascutum 35
metastern um . . . 34, 35
metatarsus 62

m e ta thorax, zie achter-

Viorststuk.

micropyle .... 108, 109

middelpooten . . . . 55
m i d d e 1 1 a r s e n 60
midden ader der vleugels

'49. 51

middenborst 33
middeuborststuk . 30, 33
middendarm 100

middengedeelte van den
vleugel 5*^

midden rug 33
monddeelen 2, 22; der

larven 114

mondholte 23
mondveld 12

mono p haag 99
morphologisch gelijk, zie

homoloog.

Naad 39
naad hoek 39
naad rand 89

Blz.

naschuiver, zie anaal poot.

n e r V a t u u r, zie aderbcloop.

nervus olfactorius, zie

reukzenuw.
nervus opticus, zie ge-

zichtszenuw.

netvlieslaag 90
nevenzijstuk 35
nieren loi

n o t u m , zie rugschild.

Occiput, zie achterhoofd,

ocelle, ocel, ocelli, ocellen

3. 22, 91

oculi simplices, zie ocellen.

oersegmenten . 3, 4, 9, 10

oer vleugeltype. . . . 52
oesophagus, zie slokdarm,

om ia, zie schoudertjes . . 34
ommatidium, ommatidiën 90
onderhuid 85

onderkaken, zie achter-

kaken.
onderkin .... II, 14

onderlip 22,28, der larven 116

onderlip-lobben, binnenste

en buitenste 28

onderlip tasters. . 27, 29
onderslokdarmganglion 87
ondervleugels, zie achter-

vleugels,

ongevleugelde kevers. . 39
ontwikkeling der Coleo-

ptera I09

onychium 63
oogen 21, 90
oogganglion 91

o o g 1 o o z e, zie blinde kevers,

ooglijst, zie wanglijst.

oogrand 14

opacinos 84
opercula 3''

opperhuid 85
opperhuidsvormingen . 7S

oppervlak van het uit-

wendig cliitineskelet . . 77

orbitaallijst 14

oreillette 13

orien teeringsorganen . 3

ostien van het hart . . . 109

o v a r i a a 1 b u i z e n , zie ei-

buizen.

o V a r i u m , ovaria , zie vrou-

welijke geslachtsklieren.

oviducten, zie eileiders,

o vip o si tor, zie legboor.

r a 1 m a 60

p a 1 m u 1 a 63
palparium, palparia, zie

tasterdrager,

palpus, palpi, palpen, zie

taster,

palpi clavati 27
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Blz,

pal pi conici



'37

ni

sccretieorgaiien, zic

klieren,

sector, zie niiddeiiader.

segment, segmenten. 3,

segnien teering van het

lichaam
segment mediaire. . .

seizoen -dimorpliisme .

Sempersche kernen . .

serum, zie liloedvloeistof.

setae ambulatoriae, zie

gangborstelliaren.

s e X u e e I-d i ni o r p lii s ni o .t4,

sipho
s 1 a g a d e r 1 ij k li 1 o e <1. .

slapen 11,

slokdarm
slokdarmganglion, on-

derste en bovenste . . .

slokdarmring
s m a a k fi b r i 11 e n . . . .

s m a a k g r o e fj e s . . . .

smaakpapillen . . .

smaak zin tuigen. .

snuit
snuit groef. . . . 32,

speekselklieren. . . .

sperma
sper matop horen . . .

spermatozoïden, zie

zaadcellen,

spicula, zie eindstekels.

spieren
„ dwarsgestreei)te.

spierkracht
spiervezels, typische of

atypische

spina prosternalis, zie

borststekel

spinklieren
spiraaldraad der traclieecn

s p i r a c u I a, zie ademhalings-
openingen,

sporen der schenen .

sprieten 14, der larven .

„ borstelvormige .

,, doorliladerde, zie

bladsprieten.

,, draadvormige . .

,, dubbel-gekamde

.

„ dubbel-gewaaierde

„ dubbel gezaagde.

„ gebroken, zie ge-

knikte.

,, gekamde .

„ geknikte .

„ geknopte .

„ gekromde .

„ geoorde. .

„ geschubde .

,, getande . .

„ gevederde .

„ gewaaierde, zie

waaiervormige.

68

3
6S

84
91

S4

73
103

14

99

88
88

8g
8')

89

98
IJ

34
lOI

73

S6

86

87

86

106

93

57
"3
18

17

19

19
20

>9

20

iS

20
20

19

19
20

sprieten gezaagde . . . 19

„ liaarvormigc . . 18

,,
halfknotsvormige iS

,,
kamvormige, zie

gekamde.

,, knievormig gebo-

gen 20

„ knotsvormige. . 18

„ ongelijkhakige . 20

,,
ongewone ... 20

„ onregelmatige. . 20

,,
opgezwollen . . 18

,, sn oervorm ige . . iS

„ snuitstandige . . 15

,, spoelvormige . . 19

,, tweerijig-gekamde,

zie dubbel-gekamde.

,, van bladvormige
uitsteeksels voor-

zien, zie bladsprie-

ten.

,, voorhoofdstandige 14

,, waaiervormige . 19

,, wangstandige. . 14

,, zeer onregelmatige 20
sprietgroeven . 12, 32, 33
sprietknop, zie eindknop

der sprieten.

,, omhulde . . 19

spriet knots iS

springen 87
springpooten 67
spring ver mogen . . . 54
s p ij s V e r t e r i n g s k a n a a 1 . 98
spijsverteringsorganen 9S

s qua ma palpifera, zie

tasterdrager.

staarten 75, 120

staartkieuwen . . . . 121

stam van de achterkaken . 25

stam stuk ken van de on-

derlip 28

s taphy 1 in i forme Coleo-

ptera 53
stekelhar en der voorsche-

nen 58
stekels 57. 7^
sterniet, zie buikplaat,

sternum, zie borstschild.

stiften .... 72, 75, 120

stigmata, zie ademhalings-
openingen.

stigmazakjes 8

stinkklieren 105
stipes, stipites, zie stam of

stamstukken van de achter-

kaken en van de onderlip.

stippellijnen 42
stippelrijen 42
straaladers 53
strekplaat van den prae-

tarsus 65
strek zool 65
stridulatie -orgaan . . 88

Blz.

sty li , zie stiften.

styli anales 72
subcosta, subcostaalader

49. 51. 53
subfulcrum 29
submentum, zie onderkin,

s u p e r c i 1 i a, zie wen kbrauw.
sutura, zie naad.

symmetrisch, bilateraal-

of tweezijdig- 3
systole, zie samentrekking

van het hart.

Tars, tarsus, zie voet.

tarsi an isomeri . . . . 59

,, isomeri 59
tastborstels 78
tasten 88
tasterdrager van de ach-

terkaken 25, van de onder-

lip. . . 28

tasters 25

,5 bladvormige , zie

doorbladerde.

„ bundelvormige . , 27

,, doorbladerde. . . 27

,, draadvormige . . 27

,, kegelvormige. . . 27

,, knotsvormige . . 27
ongelijke .... 27

,, snoervormige. . . 27

tastbaren 78

tegument 76
telsum 4, 10

tempora, zie slapen.

tentorium 85

ter giet, zie rugplaat,

testes, tes ticuli. zie man-
nelijke geslachtsklieren.

teugel 14

thora.•(, zie borststuk,

tibia, zie scheen

tong 23, 28, der larven . 116

top der dekschilden ... 39
topgedeelte van den vleu-

gel 50
toruhis, zie knopvormig

basaalgedeelte van het

grondstuk der sprieten,

tracheeën, zie ademhalings-

buizen.

tracheeen-capillairen . 93
trachee-kieu wen 92, 97, 121

tracheestelsel . . . . 92

„ open of ge-

sloten . . 96
trachee- zakken . . . . 105

t r i m o r p h i s m e 84
triungulin us, triungu-

1 i n e n 111,119
trochanter, zie dijring.

trochantinus, zie heup-

aan hangsel.

t r u n c u s , zie romp.
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Rh.

t u SS c hen klauw, zie bij-

lilauw.

tusschen ruim ten der

dekscliilden 24, primaire,

secundaire en tertiaire . . 43
tusschensegmentender

i^everlarven 9
tweezijdig symmetrisch . j

Uitkleuren van de imago 122

uitwendige lichaamsbouw
van de imago 10

uitzetting van het hart . 1 03
unguiculi, zie klauwen.

,, divaricali . . 65

,, divergentes . 65

unguligraden 118

Vagina, zie geslachtsope-

ning.

valvae, zie kleppen,

valvulae anales, zie

anaalkleppen.

variëteiten 84
vasa deferentia, zie zaad-

leiders,

vasa efferentia .... loj

veeUenzige oogeu, zie

facetoogen.

vena analis .... 49, 53
,, cubitalis, zie voorste

spanader.

,, externo-media, zie

middenader

„ interno media, zie ach-

terste spanader.

„ marginali-;, zie voor

randader.

,, mediastiiia , zie sub-

Cüstaalader.

„ scapularis. zie armader.
veneus, zie aderlijk bloed,

ven traalboog, ventraal-

bogen . . . 3,10,31, 6S
ventriculus, zie midden-

darm,
verbindingshuid van de

bovenlip 23

Blz

verbinding slid der sprie-

ten 16

verblijf der Coleoptera. . 124
verdedigingsmiddelen . 106

verlengsel van den ductus

ejaculatorius 73
ver t ex, zie schedel,

vervellingsharen ... 79
verzamelen en prepa-
reeren 127

V e s i c u 1 a s e m i n a 1 i s , zie

zaadblaas.

vetlichaam 104
vleeschetenden. . . . 99
vleugels 35. 44
vleugelmembraan. . . 43
vleugelpunt 50
vleugelspieren van liet

hart 104
vleugel-velden, leen 2e

orde 50
vliegen 87
voedingscellen .... 105
voet 55. 58
voetzool 60
volkomen kever 2, 4, 109, 122
voorborst 30
voorborststuk 30, der

larven 117
voorcoxae, zie voorheupen.
voordarm 99
voorheupen 56
voorhoofd 12

voorhoofdsveld. . . . 12

voor kaakss pleet . . . 25
voorkaken ij, 24, der

larven 114
voorkop 4, 10

voormaag 100

voorpooten 55
voorrandader der vleu-

gels 49, 51, 53
voorrand van het hals-

schild 31 , van den vleugel 50

voorrug 30
voorschenen 58
voorste span ader . 49, 51

voortbeweging. . . . 54

• Bh.

voortplanting . . . , 106
voortplantingsorganen 106

voorvleugels, ziedekschil-

den.

vouwen der vleugels. . . 46
vulva, zie geslachtsopening.

Wangen 14
w a n g 1 ij s t 13
wenkbrauwen . . . . 14
wigvormig vakje der

vleugels 52
wortel der dekschilden 39,

der vleugels 50

Zaadblaas 107
zaadcellen 107
zaadleiders 107
zeefstigma 94
zenuwen, motorische en

sensitieve 88
zenuwknoopen . . .4, 87
zenuwstammen, periphe-

rische 87
zenuwstelsel 87

,, centrale 87,

sympathische 88
zen UN. streng, centrale. . 87
z e n u w s t r e n g e n . . . . 4
zien 88
2 i n c e 1 1 e n 89
zinharen 88
zin kegels 88
zinnen 88
zintuigen 89
zool, zie voetzool.

zoolgangers 58
zuigkaken bij eenigo lar-

ven 115

zwemharen. . . . 57. 67
zwemmen 87
zwempooten 67
zijden of zij rand en van

het halsschild 31

zij stuk ken van het borst-

stuk en van de achterlijfs-

ringen 3, 30, 68; van de

bovenlip 24



VERBETERING.

Op blz. 26, regd 10 v. b., staat: Hoofdstuk E:

lees : II.







P L A A T I.

Fiy. I, Een Loopkever, van de onderzijde gezien. Vergr.

De rechter voor- en middelpoot zijn in liun gelieel verwijderd, zoodat men in de kogel-

gewrichtsliolten ziet, waarin de coxae draaien. Van de rechter acliterpoot is de vast-

gegroeide coxa blijven zitten. — prost. prosternum , epst. , episternum van den prothorax,

epm.
I
epinienim daarvan; mesost, mesosfernum, epst. o episternum van den nieso-

thorax, epm ., epimerum daarvan; epst. 3 episternum van den metathorax (epimerum

onzichtbaar), metast. metasternum; I tot VI achterlijfs-sterniten : c, , c, , C3 coxae van

voor-, middel- en achterpoot; tr. achterste, afwijkend gevormde trochanter; dw. n.

dwarsnaad op het metastprnuni.

Fig. 2. Ongewone oogvormen van Coleoptera. Vergr. O. oog; A. spriet.

I. Niervormig oog, zooals dit bij vele Tloktorren voorkomt.

II. Gedeeld oog van Gyrimis.

III. Doorsneden oog van Ceotriipcs.

Fig. 3. Monddeelen van Carabus. Vergr.

L. Bovenlip. — 1. Voorkaken, hier ongelijk. — II. Achterkaken (h. hengsel; st.

stam; tdr. tasterdrager; t. ka.aktaster; bin. k. I. binnenste kaaklob; buit. k. 1. buitenste

kaaklob, hier 2-ledig). — III. Onderlip (,k. kin; li. ligula of „tong"'; t'dr. tasterdrager;

t'. liptaster).

Fig. 4. Drie kevers, als voorbeelden van de wijze waarop de dekscliilden in de vlucht ge-

dragen worden.

I. Hister , met geheel uitgespreide dekschilden.

II. A'ecro/'/toriis , met opgeklapte dekschilden.

III. Cetonia, met geheel gesloten dekschilden. (Naar PaiijaJe).

(Naar J. Th. Oudcmmis).



PLAAT I.

Fik'. I.

' . 7* o '?

Fig- 4.



PLAAT II.

Fig. I. Schema der vleu{;eladeren I. Costa = vena marginalis, II, Subcosta = vena mediastina,

III. Radius = vena scapularis, IV. Media = vena exlerno-media, \'. Cubitus = vena

cubitalis, \'I. Analis I = vena interno-media, ^'[I. Analis II en VIII. Analis III =
vena analis.

Fig. 2. Schema van eenige der voornaamste organen van een insect. Van de gepaarde deelen :

I, J, L, is slechts het Unker aangeduid. A. Bovenslokdarmganglion, B. Onderslok-

darm-ganglion (deze beide vereenigd door den slokdarmring); C. Thoracale gangliën;

D. Abdominale gangliën; E. en F. Voordarm (E. Slokdarm, F. Krop); G. Midden-

darm; II Einddarm ; I. Speekselklieren ; J Malpighische vaten; K. Ruggevat; L. Ovarium.

Fig. 3 Huid van een insect op de doorsnede; a. Epidermis of cuticula, /''. Ilypodermis (in elke

cel een kern met kernlichaampje), e. Basa.almem.braan. .Sterk vergroot. Half schematisch.

Fig. 4. Sterk geconcentreerd zenuwstelsel van K/iizotrogns solstitialis L (Naar BraitJt).

Fig. 5. Doorsnede van een facetoog. — C Laag der Cornea-lenzen ; K Laag der Kristalkegels

;

R. Laag der Reiinulae. — I. P. Irispigment, R. P. Retinapigment; O. Z. Gezichts-

zenuw (nervus opticus); (J G Oogganglion; V. Z. \'erliindingszenuw tusschen het

ganglion en de ommatidien ; T. Tracheeën. {Naar Kolbc).

Fig. 6 Twee soorten van ommatidien. I. Acoon ommalidium. II. Eucoon ommatidium C.

Cornea-lens; K. Krislalkegelcellen met hare kernen, resp. met den kristalkegel en de

Sempersche kernen ; R. Retinulacellen met Rh. het Rhabdoom (Naar Grciiaiher).

Schematisch.

(Naar J. Th. Oudcmans).



PLAAT II.

I-i-, 1.

Fig.
I-ik'- 4-

l'ig- 5-
Fig. 6.



PLAAT III.

Fit;. I. Doorsnede van twee ocellcn. I. van de larve van Dy/in'us, II. volgens den algemeen

vooilcomenden bouw. C. Cornea-lens; H. Hypodermis; G. Glaslichaam; R. Retinacellen

met S. Staafjes; Z. Zenuw. (Naar Crciujr/u-r en geschematiseerd). Vergr.

Fig. 2. .Schema van het ademhalingsstelsel van een insect. I— lo Stigmata. H. Hoofd-

stammen; L| Overlangsche stammen; D. dwarsverbindingen daarvan ; B. Buikstammen ;

L.j Overlangsclie buikstammen; I. Takken naar het darmkanaal en de geslachtsorganen
;

N. Takken naar het centrale zenuwstelsel. (Naar A'oll'c).

Fig. 3. Darmkanaal van een Caraliiis. I. Voordarm; II. Middendarm; III. Einddarm. — O.

Slokdaim ; I. Kiop; V. Kauwmaag; K. Klieren, die de voorste helft van de maag

(middendarm) bekleeden; D. Dunne darm; R. Endeldarm ; M.V. Malpighische vaten.

—

A. Anaalklieren met afvoerbuis, waaraan een reservoir. (Naar A'olbc). Vergr.

Fig- 4. Mannelijke geslachtsorganen van een schorskever {Tofnitiis). T. Testes, uit tien fol-

likels, F. bestaande; V. E. Vasa efferentia; V. D. Afvoerbuis, \'as deferens; Z. B.

Zaadblaasje, vesicula seminalis ; B. K Bijklieren, D. E. Eindbuis, Ductus ejaculatorius.

(Naar Grn/u-r); gewijzigd Vergr.

(Naar y. 7X. Oiidcmaiis).



PLA.'Vl' III.

rv' I.

Fig.

Fig. 2.

Fig. 4-



PLAAT IV.

Larve van Ciiiiidfla hxl'r'hln L.

,, ,, Canil'iis iüiu-illa/iis 111,

Top „ Ciii-alnis violaceiis L.

Larve „ PeltodyUs caesiis Dfts.

" „ Jlyphydi-ns ferriiginciis L.

„ „ Colynihi-tcs Jiiscus L.

11 » Dytiscus iiiiii-i;iiialis L. Nat. gr.

„ ,, Aiilius sulcnhis L.

I) „ Gyriiiiis niariniis Gylli.

(Naar Schwdl.'
, uit J. Th. Oiidc,„a„s overgenomen).



PLAAT IV.

Fiij. 1.

Fig

Fig Fig. 4. F,L' 6.

Fiü 5- Fig. 7. Fig. 8. Fig 9



P L A A T V.

Fig. I.

4-

5-

6

7-

8.

9-

lO.

1 1.

12.

13-

Larve van W'lh'iits dilatains F.

„ Stcnus /'i/uiii/nhis Er.

„ Silpha ritgosa L.

„ Nccrpphonts 7'esptllo L.

„ Ilisto' iDih'olor L.

„ Kpilachiia argus Fourcr.

„ Coecitiellct seftiiiifunctata L.

„ Tircsias st-rrn F.

„ Aitngi'iiiis pcllio L.

Larve en pop van Hydrophihts picens L. , naar MiaU\ eiernest naar Cl. Muïdo'.

Larve van Sphacridiiim scnrabacoidcs L.

„ „ Gi'olyupcs stercoi-arius L. (I|. maal vergroot).

„ „ Mclanotus rufipi's Ilerbst.

(Fig. I, 2, 3, 4, 5, II, 12 en 13 naar ScJiiódti'; Fig. 6, 7, S en 9 naar Chapiiis et

Cafidl'Zc'; uit y. Th, Ondcmaits overgenomen).



PLAyVT V.

Fig I.

.v#ife
, ^. 'S'

i^/ïir'

Fig. S.

Fig. 2.

Fig. 9.

Fig. 12.

A
Fig. 3-

Fik'- Ij-

Fig. 6. Fig- 7-

Fig- 10.



PLAAT VI.

Fig. I. Larve van Thelefhoi-us riifus L
Fig. 2. „ „ Blafs Uthifera Mrsli.

!*''&• 3- „ 5, Lagriü liirla L.

Fig 4. Ontwikkeling van Sitaris miiralis Forst. (Naar Fiihrc).

I. Eerste larvestadium; II. Tweede larvestadiuni ; Ilt. Derde larvestadiiini ^ scliijnpop;

IV. Vierde larvestadium; V. Pop; VI. Imago

Fig. 5 Larven van Boktorren. (Naar Jiidcich und jVitsr/u-).

I tot IV. geschematiseerde voorstelling der meer of minder in den thorax verscholen

koppen van: I. /v'//,i-/;/w; II. Ceram/'y.v; III. Pi-ioniis; IV. Siip€rda\ V. Larve van

Ceramhyx rcrdo Ij. Nat. gr.

Fig. 6. Larven van ClirysoincUden. Vergr.

I. Larve van Crioceris merdijrera L. {hruiiiica F.).

II. Larve van Clytfa quadripiinctata L.

III. Larve van Cassida 7<iht'x L.

Fig. 7. Twee larvenwoningen van .Ittelahinac.

I. lïerkenblad, met aanwijzing der lijnen , volgens welke het door Dcforaiis bctnlae L.

doorgebeten wordt.

II. Peperhuisje, waartoe liet blad door den kever wordt opgerold.

III. Tonnetje, van een eikenblad vervaardigd door Attclabiis nitens Scop.

(1 en II naar Dcbey, III naar Oiidemnit.!. Nat. gr.).

Fig. 8. Larve van Srobytns nitru-aitis Ratz.

(Fig. I, 6 en 8 naar Chcipuis et Cand^ze, Fig. 2 en 3 naar Sihiódle; uit J. Th.

Oitdi-Hitvii- overgenomen).



PLAAT VI.

J

Fi". I. Fis:. 2. Fis Fig.

Fig. 4- l-"ig- 5-

Fig. 6. l'i.^ 7





AANHANGSEL.

EERSTE DEEL.

Op bladz. 44, Carabus arvciisis Hcrbst var. f/nmeranus Oliv., Faun. nov. var.,ccn exemplaar
geëtiketteerd Holland (v. Voll.), in de voormalige collectie der Ned. Eiu. Ver. (thans
aan de RijUs Landbouwschool te VVageningen).

„ „ 74, P terosticli n s cup reus L. var. aftiiis St., K:uin. nov. var., bij Kailandsoog, Aug.

„ „ 103, Dromius fenestratus F., Faun. nov. sp. , bij Rotterdam.

„ „ 2(^S, Acjlophorus glaberrimus Hcrbst, Faun. nov. sp., aan de Hillegersbergsclic plassen.

„ „ 2yi, Philonthus splendidulus Grav., Faun. nov. sp.; bij Winterswijk, ynni, |uli.

„ „ 326, Volgens Gerhardt komen van Stenus n i c i d i u se iil 11 s Steiili. ook exemplaren met
volkomen ontwikkelde vleugels voor.

„ „ 364, Anthobium florale Panz., Faun. nov. sp.; bij Kerkrade, April.

3) 5j 305, Anthobium longipenne Er., Faun. nov. sp.; bij Oisterwijk, juli.

„ „ 400, Leptinus testaceus Müll., Faun. nov. sp. ; bij Valkcnberg (Limb.) op een zandweg, luli.

„ „ 415, Onder ecu groot aantal exemplaren van Agyrtes castaneiis Frilhl. bij Meersseu
in April gevangen, waren de kleinste 2*, de grootste 4* mm. lang.

„ „ „ Agyrtes bicolor Casteln., Faun. nov. sp. ; bij Velp, Maart.

„ „ 419, Anisotoma picea III., Faun. nov. sp.; bij Breda, Aug.

„ „ 423, Amphicyllis globiformU Sahlb., Faun. nov. sp. ; bij Kerkrade, funi.

» » 43". Ptenidium Brisoutii Mattli., Faun. nov. sp.; bij Nijkerk, Jan.

„ „ 450, Platysoma compressum Herbst, Faun. nov. sp. ; in Friesland.

,) j> 455'. Dendrophilus punctatus Herbst, Faun. miv. sp.; bij Loosduinen, achter boomschors.
April, Scpt.

„ „ 461, Plegaderus caesus Herbst, Faun. nov. sp.; in aantal bij Roozendaal (Cclderl.), Sept.

„ „ 491 , C ych ram us lu te us F. var. fuiigicola Heer leeft in zwammen.

„ „ 496, Onder een aantal exemplaren van Rliizophagus bipustulatus waren buitenge-
woon groote,tot 4 mm. lang.

« )> 5.>8, Cerylon fagi Bris., Faun. nov sp.; bij Kerkrade, April.

j> » 54ii Lathridius Pandellei Bris. (angusticollis Mannh.), Faun. nov. sp.; bij Meerssen, Mei.

« » 55'> Mela u o ph t h a I m a fulvipes Comolli; zeer twijfelachtig of deze soort in ons gebied
voorkomt, de opgaven berusten ongetwijfeld op onjuiste determinatie.

M >5 55Ö, Laemophioeus monilis F., Faun. nov. sp.; bij Arnhem, Mei.

» » SS?-» Laemophioeus clematidis Er., Faun. nov. sp. ; bij Meerssen, Maart.

33 33 559' Silvanus mercator Fauv., Faun. nov. sp.; in dadelkisten en tusschen .Arachiden-noten,

»3 33 S^'S-> Lyctus pubescens Panz. (bicolor Comolli), Faun. nov. sp.; bij Eysden, Juni, op
paaltjes zittend.

» 33 5743 Lycoperdina bovistae F., Faun. nov. sp.; bij Meerssen en Valkenberg, \n Lycoperiion
s^emmaium.



0|i bladz. 598, de levenswijze en de raecnmorpliosu van Rliizobiiis licurn zijn duur Biiddeberg

bekend geworden.

„ „ 605, Dermestes vulpinus F., de vorm senex Genn.; tusschen Amchidcn-noten.

„ „ 613, Trinodes hirtus F., Faun. nov. sp.; bij Aaibcek (Limb.), Juli.

„ „ 642, Hydrocharis caraboides L. Bij Rotterdam een op H. l"Iavipe^ Stev. gelijkend

exemplaar; de onderzijde en de pooten geheel geel; tot de var. smaragdbius Bach

naderend. Van flavipes door de scherp getande prosternaal-kiel duidelijk onder-

scheiden.

TWEEDE DEEL.

Op bladz. 231, Anobium castaneum Herbst (cinnamomeum St), Fann. nov. sp.; bij Kerkrade, Juni.

„ „ 242, Dorcatoma dresdensis Herbst., Faun. nov. sp.; Kerkrade, Juni.

„ „ 287, Phloeotrya rufipes Gylli., Faun. nov. spec; Kerkrade, Juni.



VERBETERINGEN.

EERSTE DEEL.

Op liladz. VI van de voorrede, regel i8 v. o. staat: H. J. C.roll; lees [I. \V. Groll.

„ „ 4> regel 8 v. b. staat: Necrophaga; lees Ne c r n p hagi.

„ ,j 57 ï » 3 V. o. staat: Benibidiiim ripicola Dl'ts.; lees Diifoiir.

,) )> r6, „ 23 V. o. staat: P te ros t i t li iis viilgaris L. ah. nigerr'tmiis Letzii.; lees Stiinii.

„ ), 83, „ 17 v. o. staat: Aiiiara cdinmniiis Paiiz. ah. c. atrala Letzn.; lees Heer.

„ „ 87, „ 19 v. b. staat: Harpaltis a e 11 c 11 s F. ab. c. azureiis Dfts,; lees Panz.

» » 252, „ 10 v. b. staat: Hypocyptiis I a e v i 11 sciil 11 s Mrsh.; lees Maniicrh.

.) « 284, „ 20 V. o. staat: Pli il ontluis spie n deus K. ab. c. 'siiUropteyiis Kr.; lees
Kolenati.

j. » 291, „ 23 en 32 V. b. staat: Plii Ion til u s p iinct us Grav. ab. c. i/Ho/rf/K.ï Er.; lees Grav.

j> » 322, „ 27 V. o. staat: Steniis palposiis Zett. (carbonarius (Jylh.; lees Er.).

» ,5 327> „ 2 V. o. staat: Stenus Ericlisonil Rey.; lees Rye.

» » 366, „ 16 V. o. staat; Proteiniis atomariiis Er. Cclavicornis Stepli.); lees Pro-
tcinus clavicornis Stepli. (atoniarins Er.).

.. )! 439ï !> >i \'. o. staat: Mleridiiim Mattliews; lees Motscli.

« ), 44°> ,. y V. o. staat: Adcrecs Thoms.; lees Pteryx Mattli. (Aderccs Tlioms.).

>, )) 444o ;, 18 V. b. staat: Tr i c li o ju e r y \ Montandonii Allib. (<? riviilaris Mattli.;
lees .•\llib.).

3) )> 457> » 26 V. o. staat: Dckseliilden aan bet uiteinde in den regel zonder randstreep enz.;
lees Deksciiilden aan het nitcinde meestal niet eene randstreep.

„ „ 461, „ II V. b. staat: mat; lees matglanzig.

») » 461, „ 12 V. b. staai: bestippeld.; lees daarna I.iehaatn pekhriiin.

» >. 4"i

»

» 8 V. o. staat: Cercus solani Heer (sainbnci St.; lees Er.).

)) .) 472, „ 23 V. o. staat: 11 ra cli y p te r u s liiiariae Cornelius; lees Stepli., Cornelins.

)> 5> 474> „ 3 V. o. staat: Epiiraea aestiva I,. ab. c. sigiiata St.; lees bisignata St.

)> » 4857 » 31 V. b. staat: Mc 11 ge t lies Cz wal in ai Ueitt.; lees Czwalinae Reitt.

» « 4891 ,> 12 V. o. staat: Meligethes liehes Er. (olivaceiis St,; lees Heer).

>> »> 4941 „ 3 V. b. staat: Cy boccpli al n s politiis Germ.; lees Gylh.

» )) 5'2, „ II V. b. staat: Atomaria be ro I i n e n sis Kr.; lees bicolor Er. (bcroli-
nensis Kr., tnni 11 lorum Reitt.").

j> » 545 > » 26 V. b. staat: Enicmns anthracinus Mannerli. ('""e v i co 1 1 i s Thoms.) ; lees

bre V ico 11 is Thoms E. a n t h raci 11 us Maniih. is synoniem aan m i n 11 1 us L.

» 51 5505 » 3 V. h. staat: Corticaria eloiigata Hnimi.; lees Gylh.

» )> 584» 5) 3 V. o. staat: beccanbiinga: ; lees bcccabiiiigat.

» » 59^! » 8 V. b. iia reikend bij te voegen (Mvrrlia Muls.).



0|i bladz. 607, regel 20 v. u. scaai: Dermestes liomest iciis Germ.; lees Gebler.

3> ;>- Ö33 , „ 17 V. o. staac: Heteroceriis ^al!nlls Kiesw.; lees Kiiwert.

„ „ 646, „ 7 V. o. staut: Paracyinus scutellaris Roseiih. (11 igroaeiie iis [. Salilb.;

lees F.).

>5 » 6535 „ 6 V. o. staat: Cercyoii quisquiliiis L. ab. c. scutellafe Muls.; lees sciitel-

layis Stepli.

„ „ 668, „ 13 en 15 v. b. staat: Acupalpus cxigiuis Dcj. (p 11 mi lus Schaiiiii; lees

]i 11 m il i o Scliaum).

TWEEDE DEEL.

Op bladz. II, regel 13 v. o. staat: borstvlekken ; lees borstelvlekken.

„ „ 151, Fig. 80 I, liet 3e sprietlid is naar verboiiding tot het 2e te kort geteekend.

„ „ 159, regel 19 v. b. staat; komen 16 in Nederland en 8 in het aangrenzend gebied voor;
lees komen 15 in Nederland en 8 of 9 enz.

Verzoeke overal waar staat: Valkenburg in Limburg, te lezen Valkenberg, als zijnde dit de

officieele schrijfwijze.
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